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E MAIS:

A Mantenedora
Ações voltadas para a educação, missões em diversos países e obras
assistenciais e filantrópicas. Este é o Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus (IASCJ), entidade mantenedora da Universidade
Sagrado Coração (USC).
O IASCJ foi fundado no ano de 1894 na cidade de Viareggio (Itália),
por Madre Clélia Merloni, com o intuito de propagar a devoção ao
Sagrado Coração de Jesus, patrono do Instituto.
Hoje, o IASCJ está presente em 15 países (Itália, Brasil, Estados
Unidos da América, Suíça, Albânia, Paraguai, Uruguai, Argentina,
Chile, Moçambique – África, Benin-África, México, Filipinas, Haiti
e Taiwan).
Em Bauru, o Instituto iniciou as suas atividades em 1926 com o
Externato São José, que hoje é o Colégio São José. Além da USC e
do Colégio São José, o IASCJ em Bauru também é responsável pela
Creche e Escola Madre Clélia, Creche Escola Sagrado Coração de
Jesus, projetos sociais - Centro Socioeducativo Irmã Adelaide Perniola
e pelo Colégio São Francisco de Assis.

MISSÃO
FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL fundamentada
nos princípios católicos, concretizada na EXCELÊNCIA
do ENSINO, da PESQUISA e da EXTENSÃO, expressa
no COMPROMISSO SOCIAL e na disseminação da ciência e do saber para o BEM DA SOCIEDADE.

VISÃO
Instituição de ensino superior INOVADORA e de EXCELÊNCIA ACADÊMICA, pela qualidade do ensino,
relevância de pesquisas e inserção criadora na sociedade,
formando profissionais comprometidos com o DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CRISTÃO.

VALORES
Além do conhecimento técnico e científico, o estudante da USC tem a oportunidade de mergulhar nas riquezas da CULTURA, o que lhe permite aspirar por uma vida orientada pela verdade,
bondade e beleza; aliada a PRINCÍPIOS ÉTICOS
e aos VALORES CRISTÃOS, especialmente à solidariedade e ao compromisso social, honestidade,
respeito ao pluralismo e ao meio ambiente, à proatividade, fraternidade Universal, ternura e, como
coroamento, ao amor.
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Editorial

EXPEDIENTE
Idealização
Diretoria de Comunicação

Tradição, inovação e compromisso com a educação
são as expressões mais utilizadas para definir a trajetória de 60 anos desta Universidade legitimamente bauruense. Expressões que estão inseridas em cada uma das
matérias da quarta edição do Relatório Institucional e
Social, um exemplar comemorativo que, com certeza, ficará para a história.
Com as comemorações do JUBILEU DE DIAMANTE,
nada melhor do que contar a história por pessoas que
fazem parte desta grande construção. Pessoas que traçaram e traçam uma trajetória acadêmica e profissional
brilhante e possuem carinho imenso pela USC. Estudantes que amam o que fazem e se encantam a cada dia
com o que é absorvido e proposto em sala de aula por
professores capacitados, integrados e atualizados. Pais
que depositam toda a sua confiança em uma Instituição
de Ensino sólida e humana.
Cada história nos ajuda a mostrar um pouco sobre a
USC e tudo o que ela tem, como os cursos, serviços, intercâmbio, iniciação científica, bolsas de estudo, projetos
de extensão e muito mais.
Assim, apresentamos a quarta edição do Relatório
Institucional e Social da USC e desejamos que tenha
uma boa e proveitosa leitura!
Os editores

Gerente de Comunicação
Luciana Galhardo
luciana.galhardo@usc.br
Textos
Isabela Gaspar
isabela.silva@usc.br
Estagiária
Nicole Rodrigues Xavier
nicole.xavier@usc.br
Fotos
Paulo Macarini
paulo@macarini.com.br
Editoria de arte e Capa
João Marcos Braz Nucci
joao.nucci@usc.br
Diagramação
João Marcos Braz Nucci
joao.nucci@usc.br
Fernando Sigolo
fernando.goncalves@usc.br
Eduardo Martiniak
eduardo.martiniak@usc.br
Ilustração
Eduardo Martiniak
eduardo.martiniak@usc.br
Marcos Horta
mhortadesign@gmail.com
Revisão
Prof.ª Dra. Léa Silvia Braga Castro Sá
lea.sa@usc.br
Prof.ª Dra. Rosilene Frederico Rocha
Bombini
rosilene.bombini@usc.br

ESCREVA PARA A REDAÇÃO

USC NA REDE

Universidade Sagrado Coração
Diretoria de Comunicação
Rua Irmã Arminda, 10-50,

facebook.com/USCBauru

Jardim Brasil, Bauru-SP.
CEP 17011-160
dicom@usc.br

youtube.com/uscdicom

(14) 2107-7000

twitter.com/usc_bauru
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Revisão Jornalística
Luciana Galhardo (MTB: 48.874)
luciana.galhardo@usc.br
Agradecimentos
À Equipe Diretiva da USC, setores administrativos, coordenadores de curso,
professores, estudantes e todas as pessoas que colaboraram para a realização
desta edição com o envio de material
informativo, sugestão de pautas e fotos
de arquivos pessoais. Agradecemos especialmente aos que contribuíram como
modelos para a produção fotográfica
desta edição (todos membros da comunidade usqueana). Sem a participação e
empenho de todos, este trabalho não
seria concretizado.

ÍNDICE
História, inovação, tradição, infraestrutura e, acima de tudo, coração, são as
principais bases da USC, a Universidade que forma líderes capazes de transmitir
ideais humanísticos, ir além da sala de aula e mostrar que o seu forte é a educação.
Uma Instituição que é do coração de Bauru, da região, de pessoas que passam por
ela, de cada estudante, funcionários, professores, Irmãs Apóstolas. É de quem quer
fazer a diferença e se tornar, verdadeiramente, “Líder com coração”.
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PALAVRA DA SUPERIORA GERAL

A

o fazer referência aos
60 anos de existência da Universidade
do Sagrado Coração (USC),
não posso deixar de citar João
Paulo II ao expressar, de maneira profunda e forte, que a
Universidade Católica nasce
do Coração da Igreja e sua
missão é ajudar a reconstruir
a civilização do amor que se
manifesta na vivência de uma
humanidade na qual a justiça,
a paz, o diálogo, a fraternidade
e o progresso são para todos.
Para a Universidade que
nasce do Coração da Igreja, a
formação cristã é um dos diferenciais da Educação oferecida pela USC.
Esta não é apenas mais uma característica entre tantas que marcam a
sua história de 60 anos. Na sua identidade de Universidade Católica e
Cleliana, não pode fazer outra coisa, se não, educar de forma integral
buscando a verdade na vivência do diálogo entre a fé e a razão.
A Universidade integra as demais unidades da SAGRADO REDE DE EDUCAÇÃO, que atende desde a Educação Infantil até o
Ensino Superior em todo o território nacional e em outros países. Por
isso, celebrar os 60 anos da USC é celebrar a presença do Instituto
das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus na Educação no Brasil
desde 1900, pois a USC é uma das sementes lançadas pela grandeza
do sonho e ideais de nossa querida fundadora Madre Clélia Merloni
para quem “Educar é uma obra de Amor!”.

Dessa forma, a USC, fiel à Igreja e aos ideais de Madre Clélia
Merloni, tem seu jeito único de educar, assumindo a formação humana
e cristã que se expressa na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. A relação entre essas vivências aprofunda o conhecimento, o
estudo, a investigação científica, as reflexões e os debates, ampliando o
horizonte social e intelectual, disseminando, assim, a ciência e o saber
para o bem da sociedade.
Seguindo os passos de Clélia Merloni, as Apóstolas continuam a
desbravar novos caminhos para a realização de sua missão educacional e,
juntamente com elas, os leigos que fazem parte desta obra evangelizadora
e atuam na busca constante da excelência dos serviços prestados, na
vivência da identidade institucional, assumindo o compromisso social
expresso na tradição e inovação educacionais e, sobretudo, acreditando
na missão e nos valores vividos pela Instituição.
Parabenizo a todos que fazem parte do Jubileu de Diamante da
USC, sua presença e seu trabalho contribuem para o desenvolvimento de
Bauru e região. Continuem acreditando na Educação e construindo esta
história de sucesso formando os futuros líderes. Líderes com Coração.
No Coração de Jesus os deixo.
In Corde Iesu,

Prof.ª Dra. Madre Mary Clare Millea
Superiora Geral do Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
Roma - Itália

PALAVRA DA CHANCELER

E

m outubro de 2011 o
então Papa Bento XVI
convocou o mundo cristão católico a celebrar o Ano
da Fé qual “cidade levantada
num monte” a que todos os
cristãos católicos foram convidados a subir e a redescobrir
alguns valores ofuscados pela
“ditadura do relativismo” que
ameaça a sociedade hodierna.
É um momento rico de reflexão
e de retomada destes valores
fundamentais que qualificam e
elevam a dignidade da pessoa
humana. É neste “terreno” de
crescente diálogo entre fé e cultura que nós, Apóstolas, queremos propor uma “Educação que passa
pelo Coração” e que procura a sua excelência na formação integral
da pessoa humana, nas relações permeadas pelo Amor, pela solidariedade, pelo respeito à alteridade, procurando manter o equilíbrio
entre tradição e inovação.
O nosso país este ano sediou a 28ª Jornada Mundial da Juventude,
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que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho. O
Brasil recebeu milhares de jovens de várias partes do mundo, que se
reuniram em torno do Santo Padre para juntos aprofundarem a opção
verdadeira de viver por Jesus em um mundo pluralista, tecnológico e
cibernético. Muitos dos nossos alunos marcaram presença significativa
neste grande evento eclesial.
Temos ainda dois grandes motivos para nos alegrar este ano: os
dois anos de existência da Sagrado - Rede de Educação que cresce e
se fortalece de norte a sul do Brasil, da qual a nossa Universidade faz
parte, e os 60 anos de fundação da Universidade Sagrado Coração.
São 60 anos de história dedicados à formação de cidadãos qualificados e profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano,
social, ético e cristão.
Querido jovem, você também é convidado a fazer parte desta
comunidade educativa, cuja formação é fundamentada nos princípios
católicos, na excelência do ensino, da pesquisa e extensão.
Parabéns USC e Feliz Aniversário!
Muitas bênçãos do Coração de Jesus!

Prof.ª M.ª Irmã Miriam Cunha Sobrinha
Chanceler da USC e Presidente do IASCJ/SP

PALAVRA DA REITORA

A

“Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração”. (Mt; 6, 21)

o apresentar a quarta edição da Revista USC
- Relatório Institucional e Social, visualizo o
brilho de joias e pérolas preciosas guardadas
no tesouro desses 60 anos da Universidade do Sagrado
Coração, simbolizado pelos seus docentes: o rigor com
a pesquisa e o ensino, a responsabilidade com a missão
institucional, a humanidade e os valores expressos nas
atitudes e ideias; a seriedade com a formação dos nossos
estudantes; o apreço pela extensão e pela comunidade nela
inserida; a preocupação com o compromisso social e com
a espiritualidade na formação de líderes com coração; o
interesse em buscar o aperfeiçoamento e o crescimento
constante; a abertura a novos caminhos de aprendizagem,
enfim, a dedicação na missão de Educar.
Também visualizo o trabalho de cada membro da
comunidade universitária: as irmãs Apóstolas, os funcionários, os estudantes, os terceirizados e toda a comunidade
que faz parte desta construção sonhada por Irmã Arminda
Sbrissia. Todos nós somos responsáveis pela continuidade
desse sonho, concretizado na missão e nos valores da USC
no cotidiano da vida acadêmica.
Dessa forma, esta publicação reflete o empenho de
todos os que fazem parte da comunidade universitária
e que, com dedicação, trabalham em prol da ciência, da

vida e da sociedade e, por isso constroem uma educação
diferenciada valorizando a história Institucional com sua
Tradição de 60 anos! E, em meio ao tesouro da Tradição,
está a pérola da Inovação que se apresenta na incubação de
novas ideias, projetos e sonhos que se expressam na descoberta e na multiplicação dos talentos que Deus nos deu!
Nestas páginas, apresentamos algumas centelhas
do brilho das joias e diamantes do esforço de cada um
para sermos, cada vez mais, a referência de um ensino
de excelência. Que você, querido leitor, possa, neste JUBILEU DE DIAMANTE DA USC, “garimpar” rubis,
pepitas, esmeraldas, safiras, diamantes... e muitas pedras
de valor significadas pelas atividades desenvolvidas pela
Universidade do Sagrado Coração! Sinta-se incluído nessa
História de 60 anos! Sua joia pessoal torna o tesouro da
Universidade mais valioso e reluzente! Onde está o seu
tesouro, aí está o seu coração! Que seu coração esteja aqui!
Que o Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da
SABEDORIA e da CIÊNCIA, continue a nos abençoar
com seus dons!
Prof.ª Dra. Irmã Susana de Jesus Fadel
Reitora da USC
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A faculdade em que tive a honra
de estudar (FAFIL) foi também minha escola no ensino fundamental,
a ‘Rodrigues de Abreu’. Lá adquiri
muitos conhecimentos para que
pudesse passar aos meus alunos o
sentido cristão das minhas aulas
de História e Geografia
A USC é uma Universidade que
possui excelência didática no ensinamento e no sentido de ‘evangelizar’ sempre. Aqui me sinto bem e
hoje volto toda semana para cursar
disciplinas na Universidade Aberta
à Terceira Idade (UATI) que é o
prolongamento do meu lar”.

Foto: Acervo pessoa
l

ssoal

“Iniciei minha Graduação em
História e Geografia no ano de
1955 na antiga ‘Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIL)’,
que funcionava no Grupo Escolar
Rodrigues de Abreu, onde hoje é
o Colégio São José. Esta Universidade é o berço da minha existência, pois aqui aprendi a viver e
me tornei um professor amigo dos
meus alunos. Em primeiro lugar,
os meus professores na Graduação
e a Reitora da época, Irmã Arminda Sbríssia, me ensinaram que é
preciso amar os alunos como se
fossem nossos filhos.

Vicente de Paulo Ayello,
76 anos

Foto: Acervo DICOM

pesso
Foto: Acer vo

al

Estudou História e Geografia na
antiga FAFIL e fez parte de uma das
primeiras turmas de formandos.
Lecionou por 48 anos, passando por
colégios conhecidos na cidade de
Bauru, como Liceu Noroeste, Ernesto
Monte e Preve Objetivo.
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É a responsável pelo levantamento bibliográfico na Biblioteca Cor Jesu.
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Daniele de Freitas Frabetti Lorena
É do Setor de Compras e cuida da parte de orçamentos.

Dayana Rocha
Integra a equipe da Central de Atendimento.

Irmã Dejanira Dezan
Auxilia na administração da Central de Eventos.

Marcio Henrique Castilho Cardim
É Analista de Sistemas e faz parte da equipe do GTUSC (Grupo de Tecnologia da USC).
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Michele Cristina Mazoti Muniz
É Auxiliar Administrativa no Departamento Financeiro.
Curtir
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Prof. Dr. Maurício de Almeida Cardoso
É professor do curso de Odontologia.
Curtir

•

Comentar

•

Compartilhar

Prof.ª M.ª Daniela Bochembuzo
É coordenadora do curso de Jornalismo.
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Prof. M.e Roger Marcelo Martins Gomes
É coordenador do curso de História.

Stéfanie Martinez
É operadora de caixa na lanchonete.

Maria Elizama dos Santos

Prof.ª Dra. Caroline Mateus
É coordenadora do curso de Engenharia Agronômica.
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Fotos: Acervo DICOM

É auxiliar de cozinha no Laboratório de Gastronomia.

A USC possui o “Núcleo de Pesquisa e História
Gabriel Ruiz Pelegrina (NUPHIS)”, que tem o objetivo de
desenvolver ações geradoras de preservação, conservação
e divulgação do patrimônio histórico.
O NUPHIS fica aberto à visitação, de segunda à sexta
e o telefone é o (14)2107-7146.
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Com um acervo de livros, periódicos, obras
de referência, mapas, gravuras, slides, DVDs, CDs,
VHS e partituras, a Biblioteca Central “Cor Jesu” é
referência em Bauru e região desde 1953. Sua área é de,
exatamente, 3.613,39 m². Também dispõe de uma
área destinada à leitura, com capacidade para
450 pessoas.

O Conselho Superio
r de Ensino,
Pesquisa e Extens
ão (CONSEPE) é o órgão que su
pervisiona,
orienta e coordena
o ensino, a
pesquisa e a extensão
em toda a
Universidade. É cons
tituído pelo
Reitor, Vice-Reitor; Pr
ó-Reitores,
Diretores dos Centro
s, representantes dos profes
sores, estudantes dos cursos de
Graduação
e Pós-Graduação, co
rpo técnico
administrativo e socie
dade civil.
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Estudantes, funcionários, com
unidades
interna e externa da USC podem
encaminhar críticas, sugestões e elogio
s por meio
da Ouvidoria, funcionando em
um espaço
para manifestar opiniões. A
Ouvidoria
realiza quatro tipos de atendi
mentos:
Pessoal: período da tarde na
sala G-29;
Telefônico: (14)2107-7134/7
135;
Eletrônico: www.usc.br/ouvi
doria
Correio: Rua Irmã Arminda,
10-50, Jardim Brasil, Bauru – SP, CEP:
17011-160.

Dúvidas sobre atividades acadêmicas, financeiras, processo seletivo, matrículas e documentações? A Central
de Atendimento é o local certo para atender aos estudantes em suas mais diversas solicitações.
Contato: (14)2107-7000.

Atendimento gratuito à população nas áreas de Fisioterapia,
Odontologia, Terapia Ocupacional e Psicologia. Os próprios estudantes
são responsáveis pelos atendimentos, com a supervisão dos professores de cada
curso.
Os atendimentos podem ser agendados por telefone:
- Clínica de Fisioterapia: (14)2107-7056/7057
- Clínicas de Odontologia: (14) 2107-7347/ 7269
- Clínica de Terapia Ocupacional: (14)2107-7391
- Clínica de Psicologia: (14)2107-7049/7050/7054/7053

ua Portuguesa, MatemáRevitalização de conceitos básicos de Líng
s de aprendizagem com
tica, Física e Química, por meio de atividade
tivos, conduzidos por uma
subsídios pedagógicos, individuais ou cole
Reitoria Acadêmica e Coorequipe de Docentes, apoiados pela Próos de forma presencial e
denadoria Pedagógica, atendendo aos alun
zado de segunda à sexta e,
online. O atendimento presencial é reali
o.
também, à distância pelo Portal do Alun

É o “Núcleo de Informaçõ
es sobre
Deficiência em Bauru”, rec
eptor e
gerador de informações vol
tadas às
necessidades e expectativas
das entidades assistenciais, dos pro
fissionais
que atuam nesta área, das
pessoas
com deficiência e seus fam
iliares. O
NIDB realiza um serviço esp
ecífico aos
alunos da Universidade, de
acordo com
as suas necessidades. A assess
oria tem
início antes mesmo da prova
do vestibular e se estende ao longo
do curso,
até a sua conclusão, visand
o também,
a sua inserção no mercado de
trabalho.
Informações: (14)2107-7212
ou
nidb@usc.br. O NIDB está
alocado na
Biblioteca “Cor Jesu”.

• Associação dos Docentes da USC
• Associação Bauruense de Ciência e Tecnologia
• Comitê Estação Ciência de Bauru
• Comitê organizador da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
• Comissão de redação da revista Galileu: Revista
de Economia e Direito, da Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
• Comissão de Relações Internacionais e Direito
na Internet, da Ordem dos Advogados do Brasil
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• Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Bauru
• Conselho Municipal da Educação
• Conselho Municipal de Defesa dos
Bateu aquela fome? A USC possui um restaurante universitário que
Animais
funciona de segunda à sábado das 11h às 13h30. O local tem capacidade
Com capacidade para 430 pessoas,
• Conselho Municipal da Saúde
para 400 pessoas e serve até mil refeições por dia.
o Teatro Veritas destaca-se por sua
• Conselho Municipal de Segurança
Se você preferir um lanchinho, a USC também conta com duas
excelência em receber espetáculos
Alimentar e Nutricional de Bauru
lanchonetes que estão localizadas nos blocos C e K.
de companhias teatrais de todo o
• Conselho Municipal de Turismo
Brasil, além de ser palco para as
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
atividades e apresentações
Adolescente
dos estudantes do curso de
• Conselho Regional de Farmácia
Artes Cênicas.
• Conselho Tutelar
• DC/UFSCar “É Dia de Java”
• Fédération Internationale de Football Association
• Fédération Internationale de Basketball
• Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno
Exclusivo
• “Java Noroeste”
• Lawinter Review – New York (USA)
• Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
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Foto: Acervo DICOM

ACONTECEU NA USC

UATI/USC
Destaque no concurso
“Miss e Mister Melhor
Idade”

Feira das Profissões

Discussões sobre carreiras,
cursos e práticas de cada área fizeram parte da programação da
Feira de Profissões da USC em
2012. Passaram pelo evento, mais
de 10 mil estudantes e visitantes
de Bauru e região.
Com o tema “Aqui você é a diferença”, a USC disponibilizou um
espaço onde todos puderam conversar com estudantes e professores da Instituição sobre os cursos,
além das questões relacionadas ao
mercado de trabalho de cada área.

A USC implantou no mês de
agosto de 2012 o “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência” que objetiva a formação de professor para a educação
básica e a elevação da qualidade
da escola pública. Foram 40 alunos participantes dos cursos de
Licenciatura (Letras, Pedagogia
e Informática) e que atuaram nas
escolas bauruenses “Prof. Carlos
Chagas” (Vila São Paulo) e “Prof.ª
Ada Cariani” (Mary Dota).
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Foto: Acervo DICOM

PIBID

Filósofa internacional
na USC

A Prof.ª Dra. Angela Ales Bello,
da Itália, falou sobre “Fenomenologia
e Ciências Humanas” aos estudantes do curso de “Especialização em
Psicologia Clínica Fenomenológico
– Existencial”.
A aula também contou com a
presença da Prof.ª Dra. Irmã Jacinta
Turolo Garcia, ex-reitora da USC.
Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

A aluna Maria Genoveva conquistou o título de “Miss Melhor Idade
Bauru” e, o aluno Amilton Alves Teixeira, o de “Mister Simpatia”.
O concurso “Miss e Mister Melhor Idade” foi uma realização da
Secretaria Municipal do Bem-Estar
Social de Bauru com o apoio da USC.

A USC recebeu o 2º Congresso Internacional de Educação que
reuniu mais de 700 educadores das
unidades educacionais do Instituto
das Apóstolas do Sagrado Coração
de Jesus (IASCJ).
Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo DICOM

2º Congresso
Internacional de
Educação – Rede
Sagrado

3º TopChic

Dicas do que usar e investir
no verão 2013 foram as principais
atrações do evento organizado
pelo curso de Design de Moda
e que apresentou as temáticas:
Aquamundi, KiAmor, Etno´s e
Sportec.

Convênio com a
Georgia College State
University

A USC assinou convênio com
a Georgia College State University,
de Atlanta nos Estados Unidos. A
iniciativa permite o intercâmbio de
estudantes e professores do curso
de Música das duas Instituições.

O “Festival Estudantil de Teatro
da USC (FETUSC)” contou com a
apresentação de 27 peças teatrais
em 22 categorias.
Grupos teatrais e escolas da
rede estadual de ensino trouxeram suas peças teatrais para as
apresentações.

Foto: Acervo DICOM

Bazar Beneficente

Com o objetivo de oferecer
infraestrutura adequada e constantemente atualizada para seus
estudantes e toda a comunidade de
Bauru e região, a Clínica de Terapia
Ocupacional foi ampliada, passando a contar com novas salas para
atendimento e um espaço vivência
para os estudantes.

Apresentação de peça teatral
e coral, inauguração da iluminação
natalina e bênção do presépio foram
as principais atrações da tradicional
“Cantata de Natal” que, em 2012,
levou o tema “60 anos cantando a fé”.

Projeto Cultural
Fazendo Arte
Piano e Voz

Com dois dias de apresentações,
o Projeto Cultural Fazendo Arte Piano
e Voz reuniu mais de 200 crianças
que cantaram e tocaram músicas
natalinas. Os concertos musicais
fizeram menção à temática do Natal
de forma lúdica e divertida.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Com o tema “Haiti: uma grande
missão a partir do seu gesto”, foi realizado um bazar beneficente em prol
das ações das Irmãs Apóstolas do
Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus (IASCJ) no Haiti.

Ampliação da
Clínica de Terapia
Ocupacional

Foto: Acervo DICOM

O evento contemplou a temática
relacionada à interdisciplinaridade,
seus desafios, tendências e conceitos. Os estudantes e profissionais da
área puderam participar de palestras, conferências, mesas-redondas,
minicursos, exposição de painéis
científicos e, também, apresentaram
trabalhos.
O Simpósio recebeu grandes
nomes na área interdisciplinar, como
a Prof.ª Dra. Olga Pombo, da Universidade de Lisboa; Prof. Dr. Alfredo
Veiga-Neto, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS); Prof.ª
Dra. Ivani Fazenda, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC- SP); Prof.ª Dra. Rita Borges,
da Faculdade Getúlio Vargas; Prof.
Dr. Alfredo Pena Veja, da École des
Hautes Études em Sciences Sociales (Ehess) de Paris; Prof.ª Tânia
Dias Queiroz e o Prof. Dr. Ruy Cezar
Espírito Santo, ambos da PUC–SP.

Cantata de Natal

Foto: Acervo DICOM

4º Simpósio
de Linguagens
Educativas

Vozes de Natal
na USC

Seis corais de Bauru apresentaram canções de temas natalinos e encantaram o público
no tradicional “Vozes de Natal”,
organizado pela TV TEM em parceria com a USC e a Casa Sol. O
evento foi realizado nas escadarias
principais da Universidade e reuniu
público de todas as idades.

Campanha de Combate
ao Tabagismo

Foto: Acervo DICOM

6º FETUSC

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM
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Com a ideia de sensibilizar toda
a comunidade usqueana, alunos e
professores do curso de Fisioterapia organizaram um mutirão com
diversas atividades para chamar a
atenção sobre as doenças causadas
pelo uso do Tabaco, além de apontar
índices alarmantes de mortes causadas pelo fumo.
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Formaturas

A USC formou mais de 600
novos profissionais nas áreas de
saúde, humanas e exatas e sociais
aplicadas. Os estudantes concluintes participaram da Missa solene na
Paróquia Universitária do Sagrado
Coração de Jesus e Sessão Solene
de Colação de Grau realizada no
Teatro Veritas.

7º Jogos Confraternize

Volta às aulas 2013

A USC voltou às aulas em fevereiro com mais de 6.500 estudantes.
Os calouros e veteranos foram recepcionados com diversas atividades,
entre elas a tradicional Aula Magna
que, neste ano, foi ministrada pelo
jornalista Caco Barcellos.
Caco falou aos calouros sobre o
tema “Profissão Empreendedora”,
contou sobre a sua carreira como
jornalista e os principais desafios
que encontrou.

Foto: Acervo DICOM

Irmã Irene Cavassim
celebrou bodas de
ouro
Vestibular 2013

Infraestrutura, professores
capacitados e a tradição aliada à
inovação foram alguns dos motivos
que fizeram a USC receber mais
de 4.500 inscrições de candidatos
para o processo seletivo 2013. A
Instituição registrou aumento de
25% no número de inscritos em
relação a 2012.
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A apóstola comemorou 50 anos
de vida religiosa com Missa festiva
e confraternização. Irmã Irene dedicou seis anos de sua missão à
frente da Diretoria Administrativa
da Fundação Veritas.
Neste ano, a religiosa partiu
para a cidade de Curitiba para
assumir uma nova missão, trabalhando na área administrativa de
um projeto-piloto de educação,
voltado ao atendimento de crianças
carentes.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Em clima de confraternização,
alegria e muita descontração, a
USC reuniu-se para os “Jogos
Confraternize”. A ação é realizada
sempre ao final de cada ano e é
voltada para funcionários, professores e estagiários que se reúnem
em grupos para formarem times de
Vôlei e Futebol.

SECoD 2013

Com o tema “Tradição e Inovação no Processo de Aprendizagem”, a 37ª Semana de Estudos
do Corpo Docente (SECoD) fez
referência às comemorações do
Jubileu de Diamante da Universidade (60 anos).
Os professores participaram
de planejamentos, discussões e
aprendizagem coletiva. Tudo para
oferecer um ensino de qualidade e
excelência aos estudantes.

Encontro de pais
e familiares dos
calouros 2013

Enny Parejo na USC

A professora ministrou minicurso e oficina sobre o instrumental
ORFF (xilofones e megafones). O
evento foi destinado a estudantes
do curso, profissionais de Música
e pedagogos.

Foto: Acervo DICOM

Em sua 22ª edição, o tradicional “Encontro de Pais e Familiares
dos Calouros” reuniu pessoas de
toda a região. O evento contou com
café da manhã preparado pelos
estudantes do curso de Gastronomia, apresentação musical dos
estudantes do curso de Música, as
boas-vindas a todos os presentes
que foram recebidos pela reitora
Prof.ª Dra. Irmã Susana de Jesus
Fadel e um tour pelo campus da
Universidade.

Volta às aulas da
UATI/USC

Com o tema “60 anos de tradição e inovação”, a USC inaugurou
no mês de janeiro de 2013 uma
exposição com 100 quadros que
evidenciaram a trajetória educacional da Universidade. A exposição
ficou aberta ao público até o final
de fevereiro.

Inauguração da
Empresa Júnior

Foto: Acervo DICOM

A Empresa Junior é mais uma
inovação da USC para a prestação de serviços à comunidade,
estreitando laços entre estudantes,
Universidade e público interno e
externo, contando com as mais
diversas áreas, como financeiro,
relações públicas, marketing, projetos e administrativo. Composta
por 14 estudantes dos cursos de
Administração, Relações Internacionais, Engenharia de Produção e
Gestão de Recursos Humanos do
Centro de Ciências Exatas e Sociais
Aplicadas, funcionará diariamente
em horário comercial no bloco K
da Universidade.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

A Aula Inaugural abriu as atividades da Universidade Aberta à Terceira
Idade, neste ano com um diferencial:
aulas de atividade física.
Na ocasião, os alunos puderam
conhecer os professores que ministrarão as atividades de dança,
teatro, informática, educação física,
entre outras.

Exposição abre as
comemorações dos
60 anos da USC

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo DICOM
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3º Encontro de
Extensão

O evento apresentou os resultados obtidos com os programas
e projetos de extensão no ano de
2012, com a exposição de painéis
científicos e apresentação oral de
9 projetos.

Mércio Pereira Gomes
na USC

Um dos maiores antropólogos
brasileiros e o primeiro a escrever
sobre a vivência dos povos indígenas do Brasil ministrou a Aula Inaugural do curso de Pós-Graduação
em Antropologia.
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“Dos alicerces da
leitura à construção
do texto”

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal

Pesquisar

Aula de criatividade e
inovação

As professoras Dra. Léa Silvia
Braga de Castro Sá, Mª Helena Aparecida Gica Arantes da USC e, também, Dra. Adriane Belluci Belório de
Castro, da Faculdade de Tecnologia
de Botucatu (FATEC), lançaram a obra
“Dos alicerces da leitura à construção
do texto”. O livro foi elaborado com
a intenção de servir como manual
para estudantes do primeiro ano dos
cursos de Graduação, profissionais
de Letras e Pedagogia e para quem
deseja realizar uma prova de concurso.

O curso de Pós-Graduação em
Gestão Estratégica iniciou suas atividades com a disciplina “Criatividade
e inovação com foco em resultados”, ministrada pelo Prof. M.e André
Petráglia. Em 2013 o curso formou
sua primeira turma com uma grande
representatividade.

2ª Jornada de
Enfermagem em
Urologia

Foto: Acervo DICOM

O evento contou com palestras,
cursos e mesa-redonda coordenada pelo Dr. Aguinaldo Nardi, presidente da Sociedade Brasileira
de Urologia.

Via Sacra

O espetáculo, que teve como
tema “Juventude e jovialidade:
unidas a Deus”, mesclou cenas
bíblicas e contemporâneas, dando
ênfase às principais preocupações
em relação à juventude: drogas,
violência e prostituição.
Neste ano, a Via Sacra completou 10 anos, já considerada um
marco para Bauru e região e um
dos projetos que fazem parte da
história dos 60 anos da Universidade, na comemoração de seu
Jubileu de Diamante. Os três dias
de apresentações no Teatro Veritas
reuniram mais de 1500 pessoas.

Polícia Militar
sensibilizou
estudantes sobre as
consequências do
trote universitário

A Universidade recebeu o 1º tenente da Polícia Militar de Bauru,
Sayki, que ministrou palestra para
todos os calouros sobre as principais
ocorrências que acontecem durante
os trotes universitários. O objetivo foi
o de sensibilizar os calouros sobre
diversos tipos de lesões, agressões
e, até mesmo, casos de morte que
ocorrem durante este tipo de brincadeira nas Universidades brasileiras.
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Foto: Acervo pessoal

“Comissão de Ética
em Uso de Animais
(CEUA – USC)”

Dia do contabilista

Uma confraternização entre os
alunos do curso de Ciências Contábeis e discussão com foco em quais
objetivos os futuros profissionais
almejam alcançar após a formação,
fizeram parte das comemorações
do Dia do Contabilista.

A USC passou a contar com
a “Comissão de Ética em Uso de
Animais (CEUA – USC)”, tendo
como presidente a Prof.ª Dra. Dulce
Constantino, docente do curso de
Ciências Biológicas da Instituição.
Assim, a Universidade tem
sua própria comissão de ética,
seguindo normas que regulamentam o uso de animais para fins
didáticos e de pesquisa de ordem
pública e privada, fundamentadas
na Lei Arouca de 2008. Para isto, o
CEUA foi cadastrado no CONCEA
(Comissão Nacional de Controle
a Experimentação Animal) que é
vinculado ao Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT) e será orientado
por estes órgãos.

Estudante do curso de
Gastronomia ganhou
trimestre grátis

3ª Jornada Científica
de Comunicação
Social

Os representantes do Crédito
Universitário PRAVALER, Vinícius
Oliveira e Elton Ferreira dos Santos,
entregaram à estudante Joyce Fernandes, do primeiro ano do curso de
Gastronomia, um cheque simbólico
representando a conquista do segundo lugar no concurso cultural
#SemestreGrátis. Joyce faturou um
trimestre grátis.
Para participar do concurso
cultural, os estudantes interessados precisavam entrar na página do
PRAVALER no Facebook e responder
a seguinte pergunta: O que você faria
se ganhasse um #SemestreGrátis?
Joyce Fernandes participou com
a frase: “Primeiramente agradeceria
a oportunidade, Rindo de tanta felicidade. Agradeceria a Deus, por mais
uma conquista, pois Vale a pena sonhar. Alegre eu iria correndo guardar
o dinheiro na poupança é claro! Kkk
porque eu Literalmente, RALO pra
pagar a minha facul E então respiraria
aliviada e dando muita Risada, porque
isso ajudaria PRAVALER a minha vida.

Foto: Acervo pessoal

O evento discutiu a temática da
comunicação relacionada à saúde
com a palestra do Prof. Dr. Arquimedes Pessoni. Durante a jornada,
estudantes e profissionais dos cursos de Jornalismo, Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas
também puderam apresentar seus
trabalhos com temáticas relacionadas às linhas de pesquisa disponibilizadas pelo evento.

O torneio contou com a participação de estudantes de diversos cursos. A disputa foi em duas fases: em
grupos de três ou quatro jogadores
(classificando um ou dois jogadores,
dependendo do número de inscritos)
e jogos eliminatórios.
Depois de acirrada disputa, três
estudantes conquistaram as melhores colocações no torneio, sendo o
1º colocado o estudante Guilherme
Leandro dos Santos Junior, do curso de Artes Cênicas; o 2º colocado
Daniel di Giovanni Gouvea, do curso
de Administração e o 3º colocado:
Marcellus Marcus Almeida Fernandes
do, curso de Ciência da Computação.

Foto: Acervo DICOM

5º Torneio de Tênis de
Mesa

UATI/USC Fashion Day
Com exuberância e coreografia
digna de cinema, os alunos da UATI/
USC dançaram e desfilaram com figurinos produzidos por Lenita Barroso,
retratando a beleza da melhor idade
com a temática das Pin´Ups. O grupo
ainda desfilou com um figurino típico
da região da Capadócia, Turquia.

1ª Jornada Global:
Desafios ao
Desenvolvimento
Sustentável – O Brasil
e o Mundo
Palestras com o objetivo de despertar na comunidade uma visão sistêmica das relações entre desenvolvimento econômico social, as relações
de conflito e as oportunidades para
estudantes e profissionais dos cursos
de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis
e Relações Internacionais, fizeram
parte da “1ª Jornada Global: Desafios
ao Desenvolvimento Sustentável – O
Brasil e o Mundo”.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM
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Foto: Acervo DICOM
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Bauru – Atlanta:
Festival das Américas

Em parceria com a Georgia
State University, o evento contou
com atividades docentes para os
inscritos e concertos gratuitos com
artistas nacionais e estrangeiros
consagrados no ramo musical,
como os pianistas Paulo Braga,
Marina Lomazov, Sergio Gallo, o
guitarrista Lupa Santiago e o violonista Edelton Gloeden.
Na cerimônia de encerramento
do festival foram apresentados os
ganhadores do Concurso de Canto
e a Orquestra e o Coro do Festival
sob a regência do maestro Dario
Sotello. Foram mais de 80 jovens
músicos, entre eles, coralistas e
instrumentistas que se uniram para
interpretar o “Gloria de Vivaldi”.
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Curso de Design
conquistou nota 4 na
avaliação do MEC

No processo de reconhecimento, o curso de Design conquistou o
conceito 4 na avaliação do Ministério
da Educação (MEC), o que significa
que a Instituição apresentou desempenho muito bom nas questões
que dizem respeito ao curso. A nota
máxima atribuída é 5.
A avaliação foi composta por
três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e
tutorial e infraestrutura, sendo que
cada dimensão contém vários indicadores, os quais foram analisados
pelos avaliadores representantes
do MEC e, detalhando in loco os
documentos institucionais (PDI) e
do curso (PPC). Os avaliadores se
reuniram com os dirigentes, visitaram as instalações, conversaram
com professores, estudantes e
funcionários, com os membros do
Conselho do Curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e da Comissão
Própria de Avaliação (CPA).

1ª Semana Integrada
e Interdisciplinar das
Licenciaturas

3ª Jornada de
Informática

Com o tema “Games e Cloud
Computing (computação em nuvens)”, os estudantes e profissionais
de Ciência da Computação e Engenharia da Computação puderam
contar com uma programação de palestras e apresentação de trabalhos.
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O evento foi uma realização
dos cursos de História, Geografia,
Filosofia, Psicologia, Letras, Matemática, Pedagogia, Artes Cênicas,
Música, Ciências Biológicas e Química, com o objetivo de integrar
as diferentes áreas do ensino em
atividades multiprofissionais e interdisciplinares com mesas-redondas,
oficinas e palestras.
Esteve presente no evento o filósofo e escritor Prof. Dr. Luiz Felipe
de Cerqueira e Silva Pondé, que ministrou a conferência “A Educação
Impossível”.

USC na Festieco e
FIMAB

A Universidade participou do
duplo evento ambiental Festieco
(Feira de Tecnologia e Inteligência
Ecológica) e 4ª FIMAB (Feira Integrada do Meio Ambiente/Bauru),
representada por professores e
estudantes dos cursos de Química, Engenharia Agronômica, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Biológicas, Engenharia Ambiental
e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Química e Design, que
levaram as novidades de suas áreas para as ações que envolvem
sustentabilidade e preservação do
meio ambiente.

Foto: Acervo DICOM
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2º Round Internacional

Coroação de
Nossa Senhora

A USC encerrou o mês de maio
com a coroação de Nossa Senhora. A cerimônia foi presidida por Pe.
Enedir Gonçalves Moreira, reitor do
Santuário do Sagrado Coração de
Jesus e Capelão da USC.

Realizado pelo curso de Relações Internacionais, o evento
teve o intuito de mostrar práticas
internacionais.
Na atividade, os estudantes
exerceram o papel de diplomatas,
representando os países e blocos
de integração de diferentes partes
do mundo. A simulação foi dos chamados “Rounds” de negociação da
Organização Mundial do Comércio
(OMC), sediada em Genebra, na
Suíça.

Pesquisar

1ª Semana de Estudos
Ambientais

24ª Festa Junina

Bênção do mastro, concurso
de quadrilhas, shows com Manos
Country, Caio Candosin, Luiz Guilherme e Adriano e Marcelo Mota,
foram as atrações da maior Festa
Junina de Bauru e região. O público
contou, ainda, com comidas e bebidas típicas, como doces da roça;
cachorro quente; pastel; churrasco
bovino, de frango, queijo e milho;
churros; cachorro loko; crepe; pizza; caldos; cupcake; chocolate;
batidas; vinho quente e quentão.
A edição deste ano recebeu
mais de 4 mil visitantes.

Com temas de grande relevância para profissionais, estudantes e
comunidade em geral, a USC realizou, de 3 a 6 de junho, a “1ª Semana
de Estudos Ambientais”. O evento
contou com palestras, minicursos e
mesas-redondas.

Foto: Acervo DICOM
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BOLO DE PUBA
CARAMELIZADO

Semana Gastronômica

Festa do Sagrado
Coração de Jesus

O Instituto das Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus (IASCJ)
e toda a comunidade usqueana
reuniram-se para celebrar o dia
do Sagrado Coração de Jesus,
patrono da USC e do IASCJ, com
Missa presidida pelo Pe. Adnam
Ronieri da Silva e que contou com
a participação do Diácono José
Rafael Mazzoni.
Na ocasião, os jovens usqueanos e, também, o Gerente de Operações da USC, Marcello Zanluchi
(assessor de comunicação da JMJ),
que participaram da Jornada Mundial da Juventude, receberam o envio e orações de todos os presentes
para que a viagem fosse abençoada
e que rendesse bons frutos.

Com o tema ”Desafio Empreendedor”, o evento, que contou
com palestras e mesa-redonda,
caracterizou-se por ser uma ação
interdisciplinar entre os cursos de
Tecnologia da USC (Recursos Humanos, Design de Moda, Gastronomia, Produção Sucroalcooleira,
Estética e Cosmética e Marketing),
possibilitando uma visão ampla
sobre a importância da formação
tecnológica, sua inserção, aceitação e destaque no mercado de
trabalho.

Com o tema “Cultura, Identidade
e Gastronomia”, a USC realizou a
tradicional Semana Gastronômica.
O evento teve workshops, palestra,
Desafio Gastronômico e a tradicional
Mostra Gastronômica.

Desafio
Como uma atividade exclusiva
para estudantes do 2º ano do curso
de Gastronomia, o Desafio Gastronômico contou com a participação de
diversos estudantes que elaboraram
pratos inusitados e deliciosos.
O terceiro lugar do concurso ficou com o estudante Marx Miranda
dos Santos e a sua “Pizza de pão de
queijo com fraldinha e brócolis”. Já o
prato “Filé Mignon suíno com polenta
de milho verde”, da estudante Célia
Regina Sumie Sakamoto, conquistou
o segundo lugar.
O grande vencedor do concurso,
José Batista de Melo, apresentou o
prato “Bolo de puba caramelizado”.

Ingredientes: 4 ovos • 1 vidro de leite
de coco • 100 g de queijo ralado • 200
g de manteiga • 2 xícaras de açúcar •
1 colher de sopa de fermento • 1 litro
de puba • 50 g de castanha do Brasil
Modo de preparo: Unte a forma com
manteiga e açúcar. Bata a manteiga e
o açúcar até formar um creme. Acrescente os ovos um a um. Adicione o
leite, o queijo ralado e por último a
puba. Finalize acrescentando o fermento, misturando com uma colher.
Coloque no forno pré-aquecido e
aguarde até assar e formar uma crosta dourada na superficie.
Empratamento: utilizar o aro com 5
cm de diâmetro para cortar o bolo.
Serão utilizados 3 tipos de calda:
• Calda de doce de leite,salpicado
com amendoins torrados,.
• Calda de goiabada com gotas de
requeijão.
• Calda de melado de cana com lâminas de castanha do brasil tostadas.
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3º Encontro dos
Cursos de Tecnologia
(ENTEC)
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USC participou do maior evento mundial
para a juventude católica

M

omentos de paz, reflexão, amor,
união e a certeza de saber que a
juventude mundial está fundamentada nos princípios Cristãos e éticos,
foram vividos durante a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), realizada no Rio de Janeiro
de 23 a 28 de julho deste ano.
O evento é da Igreja Católica e está em
sua 28ª edição, desde sua concepção no ano
de 1984 pelo então Papa João Paulo II, que
por ocasião do Ano Santo da Redenção,
entregou aos jovens a Cruz que se tornou
um dos principais símbolos da JMJ.
A partir daí, a cada dois ou três anos a
jornada mundial é realizada em um país,
reunindo milhões de jovens de várias partes
do mundo. Os encontros mundiais já foram

realizados em Buenos Aires (Argentina –
1987); Santiago de Compostela (Espanha
– 1989); Czestochowa (Polônia – 1991);
Denver (Estados Unidos – 1993); Manila
(Filipinas – 1995); Paris (França -1997);
Roma (Itália – 2000); Toronto (Canadá –
2002; Colônia (Alemanha – 2005); em Sidney
(Austrália – 2008) e Madri (Espanha – 2011).
O Estado do Rio de Janeiro foi palco
do maior encontro da juventude católica,
no Brasil. Quase quatro milhões de jovens
se reuniram para o encontro com o Papa
Francisco, partilhando momentos e vivências
a partir da temática “Ide e fazei Discípulos
entre todas as nações (Mt 28,19)”.

Foto: L’ Osservatore Romano

USC e JMJ

Padre
Márcio
Queiroz (Diretor
dePapa
Comunicação),
Marcello
é abençoado
pelo
Francisco
Dom
OraniaJoão
Tempesta
(Arcebispo
do Rio de Janeiro) e Marcello Zanluchi.
durante
Jornada
Mundial
da Juventude
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O Gerente de Operações da USC, Marcello
Zanluchi, trabalhou na JMJ como assessor
de comunicação e responsável local junto
à Sala de Imprensa da Santa Sé para cuidar
dos jornalistas admitidos no voo papal. A
nomeação foi concedida por um termo de
cooperação técnica assinado entre a Universidade e o Instituto Jornada Mundial da
Juventude, destacando a importância das
relações entre a Igreja e as Universidades.
Como assessor de comunicação da JMJ,
Marcello atuou na estratégia, desenvolvi-

Grupo Usqueano
amor à Igreja e ao próximo.
Sendo assim, cada momento, cada pessoa que
encontramos e a presença do Papa, nos conduziu
para este encontro intenso com o autor e fonte
da nossa Fé que é Jesus
Cristo”.
Os jovens participaram
de formações, pregações,
vigílias, peregrinações,
festivais, atividades culturais e o encontro com
o Papa Francisco.
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USC por esta oportunida rma Lúcia Batistão
comunidade religiosa da
Irmã No
“Participar da JMJ foi uma grande alegria, pois vivemos momentos
inesquecíveis que marcaram nossas vidas e pudemos sentir em cada
detalhe o amor de Deus entre nós. Todos unidos a Cristo, demonstrado
em cada partilha, doação e ajuda ao próximo. A Jornada Mundial da
Juventude se define em caridade, superação e, principalmente, união e fé.
Voltamos com o espírito renovado e com a certeza do amor de Deus em
nossas vidas”.

Leandro Reis Alves de Oliveira é estudante do curso de Engenharia de Produção e
Isabela André de Souza Oliveira é funcionária da USC e, também, cursa Psicologia

mento e execução das ações de comunicação do evento. “Foi um grande desafio
como profissional, pois auxiliei a equipe de
comunicação e o diretor de comunicação
na divulgação de um dos maiores eventos
católicos do mundo. Sobretudo, foi uma
maneira apaixonante de colocar em prática pensamentos sobre a comunicação
institucional da Igreja Católica adaptada
aos jovens. Não fui só um especialista, mas
também um peregrino e somei aos jovens
que vieram do mundo inteiro para ter um
encontro pessoal com Cristo”, conta.

“É difícil expressar em palavras o que
vivenciamos na JMJ e creio que
mesmo quem assistiu pela TV ou por
outros meios de comunicação,
sentiram o coração vibrar. Como dizi
a o Santo Padre, o Papa Francisco,
‘a fé é uma chama que se faz tanto
mais viva quanto mais é partilhada
,
transmitida, para que todos possam
conhecer amar e professar que Jesu
s
Cristo é o Senhor da vida e da hist
ória’. Que esta frase seja a síntese
do
que o nosso coração vivenciou dur
ante a jornada. Agora, precisamos
realmente, ser testemunhas de tud
o o que vimos, ouvimos e vivencia
mos!
‘Ide e fazei discípulos entre todas as
nações (Mt 28,19)’.”
Irmã Cristina Zan
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Foto: Felipe Rodrigues/CNBB - Jovens Conectados

Um grupo da USC, coordenado pela Irmã Cristina Zan,
participou da JMJ Rio2013.
Entusiasmo, trabalho missionário e fé foram primordiais
para que a semana fosse agradável e os jovens pudessem
se encontrar com Cristo.
Para Irmã Cristina, este tipo
de ação na Igreja Católica faz
com que os jovens tenham
um encontro marcante com
Cristo. “Toda a preparação e
vivência da jornada nos conduziu à renovação do nosso

USC 60 ANOS

Do Sagrado Coração de Jesus para o
coração do Estado de São Paulo - Bauru
USC chega aos 60 anos com uma história de tradição, inovação, compromisso
com a educação e rodeada de pessoas que querem fazer a diferença

UM POUCO DE
HISTÓRIA...

Para entender os motivos
que fazem da USC uma Instituição reconhecida e com 60
anos, é necessário conhecer
sua trajetória educacional e,
como toda boa história que
se preze...
Era uma vez uma mulher
com um sonho. Seu nome é
26 | Relatório Institucional e Social

Clélia Merloni, a fundadora
do Instituto das Apóstolas
do Sagrado Coração de Jesus
(IASCJ). Madre Clélia, como
é carinhosamente chamada,
foi a responsável por iniciar
um dos mais importantes institutos religiosos do mundo
e que possui hoje uma rede
educacional de sucesso e excelência, a Sagrado - Rede de

funcionários e toda a comunidade de Bauru e região. Muitos
por aqui passaram e deixaram a sua contribuição para o
que é a Universidade hoje. São 60 anos comemorados com
esforço e pautados em tradição, inovação e compromisso
com a educação.

Educação.
O IASCJ nasceu na Itália,
mas as Irmãs Apóstolas sempre quiseram mais. Em 1900,
algumas delas partiram para
o Brasil e começaram a trabalhar em projetos educacionais.
Em Bauru, o sonho começou em 1926, mas ainda
muita coisa ia acontecer, pois
os princípios de educar com

amor e embasados na fé pelo
Sagrado Coração de Jesus
estavam só começando. Foi
então que nasceu a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
do Sagrado Coração de Jesus,
a FAFIL. Sonhos, histórias e
expectativas se uniam em um
prédio localizado na Avenida
Rodrigues Alves, em Bauru,
local onde hoje funciona o

Foto: Acervo DICOM

A

licerçada em bases sólidas e com direcionamento
forte para princípios éticos, cristãos e humanos, a
USC completa 60 anos. Uma história que é construída
diariamente pelas Irmãs Apóstolas do Instituto das Apóstolas
do Sagrado oração de Jesus (IASCJ), estudantes, professores,

Foto: Acervo NUPHIS

Foto: Acervo NUPHIS

Madre Clélia Merloni
Colégio São José.
De lá para cá, a FAFIL passou por inúmeras transformações. Mudou o endereço para
a Rua Irmã Arminda, foi Faculdades Integradas do Sagrado Coração (FISC), Federação
das Faculdades do Sagrado
Coração (FESC), Faculdades
do Sagrado Coração (FASC),
até que em 1986 tornou-se
Universidade do Sagrado Coração (USC), iniciando suas
atividades com, aproximadamente, 2.600 estudantes, 18
cursos, 4 habilitações, 99 professores e 110 funcionários,
sempre ganhando projeção

Construção da FAFIL
no cenário regional.
Pessoas notáveis passaram
pela história da USC, sempre
deixando um pouco de seu
trabalho na missão humanística que a Universidade faz
questão de frisar em todas as
suas ações, como as ex-diretoras e ex-reitoras: Irmã Arminda Sbríssia, Irmã Rosalva
Motter, Irmã Alice Garcia de
Moraes, Irmã Vilma Rubio de
Lima, Irmã Lucila Rozetto,
Irmã Jacinta Turolo Garcia,
Irmã Elvira Milani, algumas
das Apóstolas que dedicaram
seu trabalho em construção
da USC, brilhante como um

diamante, que existe hoje.

TRADIÇÃO E
INOVAÇÃO

São 60 anos que mesclam
tradição em inovar. A USC é
a maior e única Universidade
privada nascida em Bauru. Tem
projeção regional, nacional e internacional. É constantemente
atualizada em sua infraestrutura, corpo docente e ensino.
Aqui já se formaram mais
de 23 mil estudantes que atuam e aquecem o mercado de
trabalho, munidos de técnicas
e ensinamentos consideráveis
aprendidos. É equipada com

Inauguração das
Faculdades do Sagrado Coração
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Biblioteca em 1954

tecnologia adequada para cada
curso, tanto de Graduação
quanto de Pós-Graduação.
Com todo este aparato tecnológico e infraestrutura moderna, a Instituição não perdeu
a sua tradição, que está pautada
na qualidade e excelência do
ensino, com a formação humanística e fundamentada
nos princípios católicos. Sem
contar o tripé ensino, pesquisa e extensão que a torna uma
Universidade inovadora e de
excelência acadêmica. Ensino
de qualidade, pesquisas relevantes e inserção criadora na
sociedade.
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USC 60 ANOS

A atual Reitora da USC, Prof.ª
Dra. Irmã Susana de Jesus Fadel,
fala sobre os 60 anos da Universidade passando pela tradição,
inovação, trajetória educacional,
economia, sociedade, qualidade, objetivos, metas, planos e
projetos. Confira a entrevista:
Tradição e inovação. Pensando nestas duas palavras, o
que vem a mente quando se
depara com uma trajetória educacional de sucesso?
Penso que tradição e inovação devem caminhar juntas
sem se contraporem. Preservar
a tradição é fundamental para
que haja um processo educacional de qualidade valorizando
a história, as pessoas que participaram dela, os ideais e as
construções significativas feitas
ao longo da trajetória institucional. Tradição é a capacidade
de rever ações em um processo
contínuo de avaliação, crescimento e amadurecimento, que
nos habilita a trabalhar na construção do conhecimento à luz
da consciência desconcertante
de que estamos em contínuo
processo de transformação,
porém, mantendo o essencial
e o genuíno que fundamenta o
que a Instituição é, e sua missão.
Inovar é fundamental, não como
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modismo, mas porque é necessário refletir constantemente
sobre a própria prática e isto
implica coragem para mudar, o
que é necessário, coragem para
sonhar e buscar novos espaços
e novas maneiras de ensinar
e aprender, é ir além, formar
profissionais para desenvolver
o seu melhor. Creio que seja
isto que faça da USC uma instituição tradicional e inovadora,
porque congrega e vivencia a
valorização dos “alicerces firmes”
e do “edifício moderno” em uma
única construção.
USC e região. Em sua opinião, quais os benefícios que
a Universidade trouxe para a
economia?
Partimos do princípio de que
a Universidade tem um papel
importante na sociedade. Pela
essência que lhe é conferida
desde o seu nascimento, no século XI, a Universidade transforma seu entorno e transforma a
educação: as escolas fundadas
por pensadores que transmitiam
seus conhecimentos, por volta de
400 a.C., dão lugar aos debates
nas Universidades. A discussão
e a crítica científica produzem
conhecimento, ciência e o saber
que devem estar voltados para o
bem da sociedade.
O papel fundamental da USC,

desde a histórica FAFIL, é contribuir com Bauru e região na tarefa
de gerar e difundir o conhecimento, formar profissionais para fazer
a diferença, capacitados e líderes
para atuarem nos diferentes segmentos da sociedade de Bauru e
região, contribuindo para o seu
desenvolvimento social e econômico. Outro fator que contribui
para economia local é a interação
da USC com a cidade e região.
Esta interação se concretiza por
meio de convênios e parcerias nas
diversas áreas do conhecimento como a promoção da saúde;
preocupação e preservação do
meio ambiente; desenvolvimento
sustentável; desenvolvimento de
pesquisas e projetos de extensão;
os eventos internacionais que trazem visibilidade à cidade, como
por exemplo, o Bauru-Atlanta
Competition que aconteceu, aqui,
em seu quinto ano consecutivo
e envolveu diversos países, ou o
Simpósio Internacional de Linguagens, que já está na quarta
edição e tantas outras iniciativas.
USC e formação. Como classifica a qualidade da formação
oferecida pela USC nestes 60
anos?
Não poderia falar da formação
na USC sem citar os aspectos essenciais para o desenvolvimento
de um ensino de qualidade: corpo
docente, infraestrutura e a integração entre ensino, pesquisa e
extensão. A qualidade do corpo
docente especializado, titulado,

competente e cientificamente
produtivo sustenta o nível de
formação de nossos estudantes.
A preparação dos professores somada ao grande investimento na
infraestrutura institucional resulta
a melhoria constante da qualidade do ensino, da pesquisa e das
experiências de aprendizagem
significativas nas diversas áreas
e projetos. A USC se importa e se
preocupa constantemente com
a formação e é, sem dúvida, uma
das melhores universidades comunitárias do país.
USC e objetivos. Quais os
objetivos de sua gestão para
os próximos anos?
Os objetivos de nossa gestão
estão definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI
2011-2015) e pretendemos dar
continuidade a eles nos próximos
anos, priorizando as dimensões
que caracterizam sua organização
didático-pedagógica: a dimensão
humana, por meio de uma educação para um novo projeto social,
com base na premissa de que o
homem é um ser de dignidade incondicional e em uma pedagogia
libertadora que enfatize o encontro da pessoa com o seu projeto
de vida e bem social; a formação
profissional, pela articulação dos
valores humanos e cristãos, com a
excelência na formação científica,
no crescimento pessoal, no desenvolvimento das competências
técnicas e na produção cultural e
a dimensão pedagógica que se

Irmã Susana com a atual comunidade religiosa da USC
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A USC por Irmã Susana de Jesus Fadel...

USC e metas. Metas alcançadas e futuras.
A USC que hoje temos é uma
instituição que, aos 60 anos,
atingiu sua “melhor idade”, no
sentido de que amadureceu e
atingiu as metas até então propostas. Lembro-me de tantos
cursos que foram criados, outros
que deixaram de existir em razão
das mudanças sociais. Lembro
os milhares de profissionais que
encontraram aqui a oportunidade
de sua formação. Mas a USC é
muito jovem e o seu futuro e a sua
caminhada continuará em busca
das novas metas justificadas pela
sua missão e inserção social. Nossa meta é continuarmos atentos
às exigências de inovação no
desenvolvimento das diversas
áreas, da formação contínua, da
criatividade individual, do trabalho em equipe e flexibilidade dos
componentes curriculares. Para o
futuro devemos estar atentos aos
avanços tecnológicos, à produção
dos conhecimentos necessários
para ação de práticas sociais e ao
rigor da pesquisa, facilitando a
construção de novos “mapas culturais", novos valores, referências,
atentos à exigência do desenvolvimento de novas competências;
a expansão da Graduação e da
Pós-Graduação e a experiência
da internacionalização.
USC e sonhos. Quais são
os sonhos para os próximos 60
anos da Universidade Sagrado
Coração?

Os sonhos da USC, para os
próximos 60 anos podem ser
traduzidos como uma Instituição
que continuará comprometida
e atuante nas diversas áreas da
educação e das ciências, investindo permanentemente nos
projetos acadêmicos, científicos, tecnológicos e culturais,
sem perder de vista os princípios
de sua Missão. Assim como no
passado, a USC do futuro não
pode esquecer as dimensões
que a identificam: ser Católica,
mas respeitando as diferentes
crenças e pensamentos que sejam afins com o objetivo central
da realização de ações para o
desenvolvimento de uma sociedade humanitária e justa; ser
Comunitária, comprometendo-se a prestar serviços de interesse
coletivo e a formar profissionais
que compreendam a necessidade de doar-se para o diálogo com
os diversos campos do saber e
ser Cleliana sob o carisma de
Madre Clélia Merloni, que nos
inspira à prática do amor e de
todo bem que emana de sua
filosofia e a do Sagrado Coração.
USC e Irmã Susana. Metas,
objetivos e projetos da Reitora
para os próximos anos...
Ao pensar metas, objetivos e
projetos da Universidade do Sagrado Coração, como sua Reitora,
não posso deixar de lembrar as
palavras de nossa fundadora, Madre Clélia Merloni: “Educar é uma
obra de amor!”. Este pensamento
é simples, mas ao mesmo tempo
é complexo. Simples, porque a
USC nasceu e cresceu com a missão de ensinar. Complexo porque
ensinar ultrapassa as barreiras das
metodologias e se constitui naquilo que o ser humano tem de
mais profundo: realizar e construir
sobre o alicerce do amor ao próximo. Para os próximos anos penso
que eu, ou quem aqui estiver,
dará continuidade à VISÃO de
Futuro da USC: tornar-se, cada vez
mais, uma Instituição inovadora
e de excelência acadêmica pela
qualidade de seu ensino, relevância nas pesquisas e atividades de
extensão, com inserção transformadora da sociedade, formando
profissionais comprometidos com
o seu desenvolvimento científico,
social e cristão.

INFRAESTRUTURA

Mexe aqui, mexe ali, troca, substitui, traz o que há de
novo, melhora...
A USC não para de inovar
em sua infraestrutura, pois
tem a missão de oferecer
sempre o que há de melhor
para seus estudantes e toda a
comunidade. O destaque está
para o ano de 2011, uma vez
que de lá pra cá inúmeras melhorias foram feitas no campus. Instalação de corrimão
nas rampas, recapeamento asfáltico, reformas hidráulicas,
iluminação externa, reformas
nos laboratórios de Química,
Enfermagem, Biotério, Multimídia, Nutrição, um espaço

para Fotografia, sinalização
do campus e melhorias na sala
de leitura da Biblioteca.
E continua. Novas salas
foram construídas no bloco J, que são os modernos
e equipados laboratórios de
Projetos, Design e Moda, além
da reestruturação com novos
ambientes de aprendizagem.
Para 2013, a grande conquista usqueana foi a construção do laboratório que
atenderá as demandas dos
cursos da área de Engenharia. O local foi inaugurado
no mês de agosto e é uma das
novidades e modernidades
da Universidade que cresce,
cresce e cresce.

História, inovações, tradições, estruturas e, acima de tudo,
coração, são as principais bases da USC, a Universidade que
forma líderes capazes de transmitir ideais humanísticos, ir
além da sala de aula e mostrar que o seu forte é a educação.
Uma Instituição que é do coração de Bauru, da região, de
pessoas que passam por ela, de cada estudante, funcionário,
professor, Irmã Apóstola. É de quem quer fazer a diferença e
se tornar, verdadeiramente “Líder com coração”.

Foto: Acervo DICOM

faz pela racionalização do uso dos
recursos de infraestrutura, como
pelo desempenho dos profissionais que compõem a dimensão
da estrutura pedagógica para
viabilizar seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.
Mediante a necessidade de
novas posturas pedagógicas e
novas concepções de políticas
educacionais a USC procura,
agora e no futuro, com uma renovadora concepção de ensino,
formar profissionais para atuarem
como agentes de desenvolvimento social, preparando-os para uma
gestão pró - ativa e empreendedora, capazes de discernir e tomar
decisões e que não coloquem o
resultado profissional acima do
bem-estar da sociedade.

Foto: Acervo DICOM

Inauguração do Laboratório das Engenharias: equipamento
com tecnologia alemã simula uma linha de produção fabril

Novo ambiente de aprendizagem:
estudantes do curso de Design
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cessidades de formação da região.
Atender as exigências e ser atualizada nas tendências do mercado,
além de acompanhar a evolução
das carreiras, são algumas das características que a auxiliaram no
lançamento de dois novos cursos.

Fotos: Shutterstock

A USC, sempre preocupada com
a inovação e a educação, traz novidades para 2014, mantendo a
mesma tradição de qualidade e
excelência no corpo docente e infraestrutura e inovando ao oferecer
cursos de ponta para atender as ne-

2014

NOVOS
CURSOS
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Engenharia de alimentos
O Engenheiro de Alimentos é o profissional
responsável por utilizar técnicas específicas
na fabricação, processamento, conservação,
armazenamento e transporte de alimentos
industrializados, atuando em todas as etapas
de preparo e conservação de alimentos de
origem animal e vegetal.
A indústria alimentícia é, sem dúvida, o
principal campo de atuação desse profissional,
que desenvolve e testa formulações, com a
finalidade de determinar o valor nutricional
de alimentos industrializados, seu sabor, sua
cor e sua consistência, ou seja, suas características sensoriais.
O mercado de trabalho para o engenheiro
de alimentos está aquecido, graças às mudanças
de hábitos alimentares dos brasileiros, a busca
pela qualidade de vida e produtos diferenciados
considerando os nichos de mercado, além do
desejo em aumentar a vida de prateleira dos
alimentos. As indústrias para o campo de
atuação deste profissional estão espalhadas por
todo o país, mas grande parte delas encontra-se
concentrada nas regiões Sudeste e Sul.

Produção
Fonográfica

Raio-X

Titulação: Tecnólogo
Período: Matutino
Duração: 2 anos

Raio-X

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 5 anos

O produtor fonográfico é responsável
pelo domínio de tecnologias de gravação e
produção de CD´s e DVD´s, envolvendo-se
em todas as etapas da concepção de um
trabalho artístico, da produção à distribuição do produto. Possui conhecimento
de recursos tecnológicos adequados para
a montagem e operação de sistemas de
sonorização e iluminação, assim como
demonstra fluência nas técnicas de DJ e VJ.
Há procura pelo profissional em produtoras independentes que fazem trilha
sonora por encomenda, além de vinhetas
comerciais, produção de efeitos sonoros
para teatro, cinema, emissoras de rádio e
espetáculos ao vivo, fazendo a gravação e
a edição em estúdio.
O mercado de trabalho para este profissional está voltado para a indústria de
produção musical em todas as suas etapas:
produção executiva, criação, gravação,
edição, mixagem, masterização e divulgação e distribuição de música, softwares,
vídeos e novas tecnologias. Atua em casas
de espetáculos, teatros e eventos artísticos
de diversas naturezas.
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Foto: Acervo DICOM

Minha trajetória acadêmica e
profissional está muito ligada às
atividades educacionais desenvolvidas pelas Irmãs Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus. Em 1968
decidi fazer Letras com Inglês na
antiga FAFIL, porque já havia cursado o último ano do Ensino Médio
nos Estados Unidos. Obtive uma
bolsa de estudos de uma Instituição
Católica e, na época, fui bastante
incentivada pela Irmã Elvira Milani, minha primeira professora de
Inglês no Colégio São José.
Na graduação na FAFIL, adquiri sólida formação em língua,
literatura e didática de ensino, o
que me permitiu trabalhar principalmente como professora de
inglês, no Ensino Fundamental,
Médio e Superior. A orientação
humanista recebida levou-me a
abordar a aprendizagem de língua
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estrangeira como uma forma de se
abrir para o outro e, consequentemente, para o mundo.
Dei continuidade aos estudos
com o Mestrado em Letras, cursado
na própria USC, em que pesquisei
temas recorrentes na literatura de
ficção científica. Posteriormente, já
atuando como professora de Inglês
da UNESP-Bauru, cursei o Doutorado em Letras na UNESP de
Araraquara, tendo desenvolvido
pesquisa sobre estratégias de leitura em língua estrangeira.
Nesta oportunidade, com a comemoração dos 60 anos da USC,
gostaria de incentivar os estudantes que estão cursando a Graduação a interagirem de forma concreta com os conhecimentos
apresentados, lembrando da
necessidade constante de se
manterem atualizados.

Maria Inez
Mateus Dota
63 anos
Estudou Letras – Inglês
na FAFIL, na turma de
1968. Foi docente da
UNESP de Bauru.
É Doutora em Letras.
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#Usqueanos
Ana Carolina Castilho
É estudante do 1º ano do curso de Jornalismo e
está fazendo exercícios propostos pela disciplina
Comunicação e Expressão.

Analu Zanon, Ana Carolina Alonso e
Carina Carvalho
São estudantes do 4º ano do curso de Odontologia e estão
estudando para a prova de cirurgia bucomaxilofacial.

Célia Sakamoto e Luciane Cury
São estudantes do 2º ano de Gastronomia.

Murilo Vitor Spirandelli e Marizele Cabrioli
São estudantes do 4º ano de Fisioterapia e estão estudando as patologias
dos pacientes que atenderam durante o estágio.

Natalia Bittencourt Pasqualinni

Renan Miranda
É estudante do 5º ano do curso de Engenharia Química.

34 | Relatório Institucional e Social

Fotos: Acervo DICOM

A futura nutricionista está na Biblioteca da USC estudando anatomia.

Hilário Júnior e Marcos Masterali
Estudantes do 2º ano do curso de Relações Públicas,
esperando o início da aula de Estatística.

Arthur Bertto, Barbara Estefani Batalha,
Gabriella Rocha Baessa e Elisa Gardinali Teixeira
São estudantes do 4º ano do curso de Química.

Lucas Oliveira da Costa, Kerry Teles
e Bruno Roberto Bricci
Lucas e Bruno estão cursando o 2º ano de Ciências da Computação.
Kerry está no 4º ano de Odontologia.

Fernanda Castilho, Michel Martins e Bianca Brito
São estudantes do 2º ano do curso de Publicidade e Propaganda.

Rodrigo Ribeiro e Mateus Oliveira
São estudantes do curso e Artes Cênicas da USC e estão se preparando para encenar a Via Sacra 2013.

Neusa de Souza Brito, Karen de Souza Dias,
Valéria Muller e Glaciane Ribeiro
Estudantes do 1º ano do curso de Pedagogia durante a
atividade em comemoração ao Dia do Livro Infantil.
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Ciências Exatas e
Sociais Aplicadas
centraldeatendimento@usc.br • [14] 2107-7000
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CURSOS • Exatas e Sociais Aplicadas

ADMINISTRAÇÃO

nhecendo a importância do processo
de aprendizado contínuo. Além disso,
o curso também preza pela formação
de administradores criativos, líderes,
críticos e capazes de tomar decisões
nas áreas de sua atuação.
A profissão de administrador é
uma das mais necessárias no mercado global, abrindo um leque de
oportunidades para os profissionais
que poderão atuar diretamente em
melhorias em todos os processos das
empresas.

adm@usc.br
Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 4 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
20 ANOS NA USC

Você Sabia?
• Segundo a Pesquisa Nacional

A Administração é a área do conhecimento que gerencia os recursos
humanos, materiais e financeiros de
uma organização. O administrador
é o profissional capaz de atuar no
planejamento das estratégias, gerenciando o dia a dia de uma empresa,
conduzindo suas relações com os

clientes internos e externos.
Na USC, o curso de Administração
tem o objetivo de formar profissionais
generalistas com visão global, espírito empreendedor e conhecimento
amplo que o habilite a compreender
o meio social, político, econômico e
cultural em que está inserido, reco-

ARQUITETURA E URBANISMO

arquitetura@usc.br
Habilitado a desenvolver ambientes harmoniosos e soluções
projetuais em diferentes escalas: o
objeto, o mobiliário, a edificação, a
rua, o bairro, a cidade e a região.
Estas são algumas das atribuições do arquiteto e urbanista que
é também responsável por organizar espaços internos e externos, de
acordo com critérios de estética,
conforto, funcionalidade e considerando os aspectos ambientais.
Na USC, o curso tem como
objetivo formar um profissional
atento ao compromisso social
necessário para a produção arquitetônica, atendendo, dessa forma,
as necessidades dos indivíduos,
dos grupos sociais e dos interesses da comunidade.

sobre o Perfil, Formação, Atuação e
Oportunidade de Trabalho do Administrador, realizada em 2011, as áreas
de destaque e crescimento na atuação
do administrador foram: gestão de recursos humanos, empreendedorismo,
gestão pública e gestão focada em
Tecnologia da Informação (TI).

A profissão de Arquitetura e
Urbanismo é tida como uma das
carreiras mais promissoras, analisando que o mercado está aquecido em função do déficit habitacional e dos grandes eventos que
o Brasil receberá nos próximos
anos, como a Copa do Mundo
(2014) e as Olimpíadas (2016), o
que aumentará o campo de atuação para os arquitetos.

Você Sabia?
• A maioria das
vagas para arquitetos no Brasil está
na região Sudeste
e Sul.

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 5 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
6 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC
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gestao.rh@usc.br

O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos atua no planejamento e
no gerenciamento dos subsistemas de
gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação
de desempenho, rotinas de pessoal,
benefícios, gestão de carreiras e sistemas de informação de recursos
humanos. É função do tecnólogo, administrar as potencialidades de processos organizacionais e gerenciar
pessoas, de forma a integrar setores
de uma empresa.
Na USC, o curso de Gestão de
Recursos Humanos tem o intuito de
atender a demanda de mercado e a
expressiva procura pela comunidade
local e regional por mão de obra qua-

Titulação: Tecnólogo
Período: Noturno
Duração: 2 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
3 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

lificada na área.
Além de todas as áreas de atuação descritas, o tecnólogo em RH
pode atender empresas de diversos
setores prestando consultoria e assessoria, pois o curso é focado no
desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias nas atribuições deste profissional.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
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computacao@usc.br

Você Sabia?
• O curso de Gestão de Recursos

Humanos da USC é configurado
comótimas estruturas didático–pedagógica, corpo docente e tutorial e
infraestrutura.

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 4 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
9 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

Foto: Shutterstock

A Ciência da Computação é o conjunto de técnicas e conhecimentos
que possibilitam a criação de programas de informática. O profissional é
por formação um criador de equipamentos, softwares e aplicativos.
Na USC, o estudante é habilitado
em dominar os vários aspectos de
um sistema de computação, transitando por todas as sub-áreas da informática com naturalidade, absorvendo tecnologias e acompanhando
a evolução da informática durante
toda carreira.
Como em todas as carreiras que
compreendem a Tecnologia da Informação (TI), o mercado de trabalho
vai de “vento em popa” para o profissional de Ciência da Computação
que é contratado para atuar desde o
desenvolvimento de aplicativos web,
softwares, jogos, análises de problemas e soluções à informatização de
empresas ou, ainda, trabalhar com
pesquisa.

Foto: Shutterstock

GESTÃO DE RH

Você Sabia?
• Os profissionais deste ramo são

bastante procurados para o desenvolvimento de aplicativos e a maior par-

te das empresas que possuem ótimas
oportunidades concentram-se na região Sudeste do Brasil.

CURSOS • Exatas e Sociais Aplicadas

GASTRONOMIA

gastronomia@usc.br

Foto: Shutterstock

O profissional de Gastronomia domina os
métodos de seguTitulação: Tecnólogo
rança alimentar e
Período: Matutino e
de planejamento
Noturno
e produção de
Duração: 2 Anos
cardápios de resO CURSO EXISTE HÁ
9 ANOS NA USC
taurantes de coziNota 5 na avaliação
nha internacional e
do MEC
nacional, hotéis, redes
de lanchonetes, buffets,
empresas de serviços alimentícios,
companhias aéreas e até hospitais. O
tecnólogo em Gastronomia desenvolve, planeja, gerencia e operacionaliza
produções culinárias e, ainda, atua
nas diferentes fases do processo com
embasamento cultural, econômico e
social.
Na USC, o estudante tem contato
com uma proposta de curso pioneira
no centro-oeste paulista, contribuindo assim para a valorização da pro-

DESIGN DE MODA

fissão, além da formação técnica empreendedora, com responsabilidade
social e formação humanística.
De acordo com um estudo realizado por uma empresa de consultoria especializada em food service, o
segmento deverá crescer até 20% em
2014. Restaurantes, padarias, buffet,
fast food, hotéis, resorts, empresas
organizadoras de eventos, cruzeiros
marítimos, apresentam as principais
demandas por chefs.

Você Sabia?
• O curso de tecnologia em Gas-

tronomia é focado na prática. O estudante passa a maior parte do tempo
aprendendo técnicas de preparo de
produções culinárias, nas aulas de
cozinhas específicas. Criatividade e
atenção à qualidade são essenciais
nesta profissão.

moda@usc.br

Um profissional preparado para
analisar a sociedade e suas implicações comportamentais, pesquisar
novas tecnologias, absorver e reprocessar ideias, criar e gerenciar

processos para o desenvolvimento
de produtos e serviços, expor e desenvolver estratégias para promoção
e merchandising, propor soluções
para o antigo problema de cobrir o
corpo e renovar
Titulação: Tecnólogo
Período: Noturno
a percepção da
Duração: 2 Anos
imagem no conO CURSO EXISTE HÁ
texto social e
4 ANOS NA USC
comportamental
Nota 4 na avaliação
do MEC
contemporâneo.
Na USC, o objetivo do curso é
a profissionalização de pessoal na
área de Design de
Moda para atender
a grande demanda de mercado e a

expressiva procura pela comunidade
local e regional por soluções em criação e gestão em moda.
O mercado de trabalho para este
profissional está sempre em expansão, pois permite que ele atue em
confecções, lojas, shopping centers,
agência de criação, representação de
marcas e produtos, veículos de imprensa, escritórios de solução visual
para empresas e produtos de moda.

Você Sabia?
• A capital e o interior paulista

oferecem o maior número de vagas
para os profissionais desta área, destacando Bauru por sua localização
estratégica dentro do Estado de São
Paulo.
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA

publicidade@usc.br
comunicação consciente da realidade
em que vive, conhecedor das diversas
áreas da comunicação de maneira teórica, técnica e prática, apto a atuar
utilizando seu potencial criador em
benefício da sociedade de forma crítica
e transformadora.
O mercado de trabalho para este
profissional possui as melhores chances
em carreiras promissoras nas áreas
de comunicação digital, promoções,
eventos e relacionamento com o cliente.

Você Sabia?
• O curso de Publicidade e Propa-

Responsável por criar e divulgar
campanhas e peças publicitárias, o
profissional graduado em Publicidade e Propaganda tem como missão a
construção e a manutenção de marcas
de valor nos mercados e nichos em que
atua. Ele é responsável pelo planeja-

DESIGN

mento estratégico da solução adequada
e pela criatividade das mensagens,
bem como pela correta utilização dos
veículos de comunicação e o melhor
rendimento da verba dos anunciantes.
Na USC, o curso de Publicidade e
Propaganda forma um profissional de

design@usc.br

O curso utiliza metodologias na
criação e no desenvolvimento de projetos de produto e identidade visual,
considerando os aspectos sociais, econômicos, ambientais e de mercado.
Estas são algumas das atribuições do
designer, que está apto a apresentar soluções criativas, funcionais e estéticas,
facilitando a usabilidade dos produtos.
Na USC, o curso foi estruturado
para atender as necessidades atuais do
mercado para os produtos industriais,
respeitando a história, a produção manual e as tecnologias.
O mercado de trabalho para o designer está em total expansão e crescimento, pois as médias e grandes empresas
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procuram o trabalho deste
profissional como diferencial
para os produtos industriais.

Você Sabia?
• O bacharel em Design
pode projetar móveis, eletrodomésticos, meios de transporte, peças gráficas,
logotipos, embalagens, vestuário,
máquinas ou
Titulação: Bacharel
Período: Noturno
equipamentos
Duração: 3 Anos
industriais.
O CURSO EXISTE HÁ
3 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

ganda da USC possui um projeto de
extensão denominado “Agência Experimental de Publicidade e Propaganda” que desenvolve na prática o
dia a dia das agências de
publicidade, instigando os estudanTitulação: Bacharel
tes a vivenciaPeríodo: Noturno
rem tudo o que
Duração: 3,5 Anos
é aprendido em
O CURSO EXISTE HÁ
sala de aula.
16 ANOS NA USC

CURSOS • Exatas e Sociais Aplicadas
relacoesinternacionais@usc.br

Foto: Acervo DICOM

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A formação em Relações Internacionais permite a atuação em mercados internacionais, representando
países, empresas nacionais
e estrangeiras e Organizações InternacioTitulação: Bacharel
nais como a ONU,
Período: Noturno
OMC, OEA, União
Duração: 4 Anos
Europeia, Mercosul,
O CURSO EXISTE HÁ
entre outras. O pro3 ANOS NA USC
fissional internaciona-

QUÍMICA

lista é responsável pela condução das
relações diplomáticas e consulares das
nações e relações empresariais multinacionais.
Na USC, o bacharel em Relações
Internacionais possui uma formação
teórica sólida, combinada com interessantes e dinâmicas atividades práticas que possibilitam a aquisição de
conhecimentos, competências e habilidades para a sua atuação profissio-

nal em cenários internacionais.
Na medida em que a aproximação
internacional aumenta, em virtude
dos meios de comunicação como a
internet e os transportes internacionais, o mercado de atuação do profissional de Relações Internacionais nas
empresas passa a ser cada vez maior
e rentável. O Brasil tem ampliado
constantemente sua representação no
exterior, com um número crescente
de diplomatas e cônsules que trabalham em centenas de países e Organizações Internacionais.

Você Sabia?
• As empresas nacionais e estrangei-

ras procuram novos mercados internacionais, necessitando de profissionais
qualificados que possam representar,
analisar, identificar, aconselhar e estabelecer contatos e contratos internacionais, importando e exportando
produtos, realizando investimentos
internacionais.

quimica.bacharelado@usc.br/quimica.licenciatura@usc.br

O químico é o profissional responsável por investigar como os compostos reagem às variações de pressão e
temperatura, entre outros fatores. É
a ciência que estuda a matéria, suas
composições e propriedades e as devidas transformações e combinações.
Na USC, o estudante do curso de
Química possui uma formação competente e pautada nos princípios éticos
e humanistas. O estudante pesquisa
cientificamente com fins de aquisição
de uma estrutura adequada à interpretação correta dos fenômenos.
O panorama econômico brasileiro é
favorável para o químico, tanto em indústrias de alimentos, cosméticos, tintas e combustíveis baseados em fontes
renováveis quanto nos setores farmacêutico, petroquímico, agroindustrial,
da moda ou lecionando, no caso da

formação em Licenciatura. O químico pode ainda atuar na área ambiental
que hoje apresenta as melhores expectativas.

Você Sabia?
• Há diferença entre os cursos de
Química e Engenharia Química. Enquanto o químico trabalha basicamente em laboratórios, na realização
de experimentos e análises químicas,
desenvolvendo materiais e propondo
novas reações para obter produtos
químicos, o engenheiro químiTitulação: Bacharel
co atua diretamente no deou Licenciado
senvolvimento e operação de
Período: Noturno
Duração: 4 Anos (bacharelado)
processos químicos em escae 3 Anos (licenciatura)
la industrial, dimensionando
OS CURSOS EXISTEM HÁ
equipamentos e definindo as
25 ANOS NA USC
etapas do processo.
Nota 4 na avaliação
do MEC
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JORNALISMO

jornalismo@usc.br

rp@usc.br

Gerir processos de comunicação nas organizações e trabalhar com eficiência e eficácia são alguns dos princípios básicos
das relações públicas, cujos profissionais direcionam os fluxos
comunicacionais com o intuito de manter e ampliar as redes
de relacionamento com os públicos de interesse. Os relações
públicas são os responsáveis pela elaboração das ferramentas
de comunicação interna e externa de uma organização, criando
programas de integração entre públicos.
Na USC, o estudante de relações públicas é preparado para
atuar em diversos tipos de organizações (empresariais, governamentais, terceiro setor), planejando, implementando e avaliando
o fluxo de informações e os diferentes processos de comunicação
da organização dentro da complexidade social, local e global,
ligada à necessidade de políticas de comunicação, de responsabilidade social e sustentabilidade socioambiental e cultural.
O bacharel em relações públicas encontra um mercado de
trabalho em crescimento. As melhores oportunidades estão
em empresas privadas, principalmente nas de grande porte
e multinacionais, havendo demanda para atuação em todas
as áreas: planejamento, redes sociais, pesquisa,
responsabilidade social, assessoria e gestão
de imagem.
Titulação: Bacharel

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 3,5 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
Conhecido como o profis16 ANOS NA USC
sional da notícia, o jornalista é
Nota 4 na avaliação
do MEC
responsável pela divulgação de
informações por meio de veículos
de comunicação, como jornais, revistas,
rádio, TV e internet. É o profissional que apura,
interpreta e edita os fatos jornalísticos, com o objetivo de transformá-los em notícias e reportagens
a serem veiculadas.
Na USC, o estudante de jornalismo tem sua formação voltada à atuação em veículos de comunicação e à oferta de subsídios para torná-lo pesquisador e estar sempre em busca de possibilidades de
mercado. Senso crítico, capacidade de expressão,
domínio da Língua Portuguesa e de técnicas de
redação são fundamentais no exercício desta profissão.
No que diz respeito ao mercado de trabalho, o
profissional de jornalismo vem ganhando espaço
nas assessorias de comunicação e, também, nas
mídias sociais e no chamado jornalismo digital.
As oportunidades estão em portais, revistas online, blogs e sites de empresas em geral.

Você Sabia?
• A promoção de eventos é uma das fun-
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Período: Noturno
Duração: 3,5 Anos

O CURSO EXISTE HÁ
16 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

ções do profissional de RP. Ele pode ainda
administrar ações comunicacionais, gerir relacionamentos com clientes internos e externos, elaborar
e
analisar pesquisas de opinião, planejamento estratégico em
comunicação, projetos institucionais e relacionamento com
a mídia e públicos de interesse das organizações. É uma das
profissões mais promissoras no Brasil e no mundo, de acordo
com revistas especializadas.

Foto: Shutterstock

Você Sabia?
• O curso de Jornalismo da USC possui um projeto de extensão chamado “Círculo”, que é uma
espécie de Jornal Laboratório. Outro projeto é a
“Webrádio USC”, por meio do qual o estudante
produz conteúdos para serem veiculados na web.

RELAÇÕES PÚBLICAS

CURSOS • Exatas e Sociais Aplicadas

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

contabeis@usc.br

marketing.tecnologo@usc.br

Foto: Shutterstock

O profissional da área contábil cuida da mensuração,
controle e análise de valores financeiros das organizações, tendo como objetivos a apresentação do valor
preciso do patrimônio e a maximização de riqueza da
organização que atua. É um profissional eclético e que
pode atuar em várias áreas de negócio, como analista
na área de finanças corporativas e mercados financeiros;
auditoria e perícia fiscal, controladoria e contabilidade
gerencial, gestão tributária, entre outras.
Na USC, o bacharel em Ciências Contábeis possui
uma formação focada na pró atividade, na resolução de
problemas relacionados a linhas de conhecimento e em
um forte espírito empreendedor, aliado a uma postura
reflexiva em relação à ciência contábil.
O mercado para esta área está em constante crescimento, principalmente nas áreas de controladoria e avaliação de ativos.

MARKETING

Você Sabia?

Traçar e executar estratégias para alcançar os objetivos que a empresa deTitulação: Tecnólogo
Período: Noturno
seja atingir, com lealdade à marca, boa
Duração: 2 Anos
imagem do produto e lucratividade,
O
CURSO TEVE INÍCIO
são algumas das funções do profissioEM 2013 NA USC
nal de Marketing. É ele o responsável
também por prestar assessoria a pequenos e médios negócios, nos quais sua principal função é a de promover a marca e o lançamento de
produtos.
Na USC, o estudante do curso Superior de Tecnologia em Marketing desenvolve habilidades que o tornarão
um profissional apto a atuar em diversos setores empresariais, como a elaboração de estratégias de venda que
atraiam e mantenham clientes, análise do mercado e seu
ambiente socioeconômico para criação e inovação de
produtos e serviços.
As oportunidades para a carreira do tecnólogo em
Marketing estão em alta, principalmente pelo fato de
que as empresas estão criando seus departamentos de
marketing para se diferenciar da concorrência e obterem
aumento nas vendas e serviços.

• O modelo contábil no BraTitulação: Bacharel
sil está se adaptando ao modelo
Período: Noturno
utilizado na maioria dos países,
Duração: 4 Anos
abrindo assim um vasto campo de
O CURSO TEVE INÍCIO
EM 2013 NA USC
atuação ao contabilista brasileiro.
Porém, a fluência em línguas é
essencial para o atual gestor contábil, que trabalha com
dados e análises econômicas e financeiras de empresas.

Foto: Shutterstock

Você Sabia?
• As regiões Sul e Sudeste do Brasil concentram a
maior parte dos postos de trabalho para este profissional.
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Titulação: Bacharel

ENGENHARIAS

Período: Noturno
Duração: 5 Anos

ENG. AMBIENTAL E SANITÁRIA

ENG. QUÍMICA

engenharia.ambiental@usc.br

É o ramo da engenharia voltado para
o desenvolvimento econômico sustentável, a gestão integrada dos recursos
naturais e projetos de certificação e
gestão, a construção, a ampliação e a
operação de sistemas de água, esgoto e
saneamento ambiental.
Na USC, o estudante do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária possui uma formação pautada na perspec-

tiva interdisciplinar e multidisciplinar,
sendo preparado para gerenciar, monitorar e controlar os aspectos e impactos
ambientais de empresas e instituições,
com competência para participar ativamente na solução de problemas e no desenvolvimento e inovação organizacionais, além de possuir contato na prática
com ambientes de aprendizagem como
a estufa e a fazenda experimental.

ENGENHARIA AGRONÔMICA
O engenheiro agrônomo atua na gestão de agronegócio de produtos de origem vegetal e animal, utilizados como
alimentos e matérias-primas no mercado nacional e internacional. Coordena
e executa pesquisas em empresas públiO CURSO
EXISTE HÁ 3
ANOS NA USC
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engenharia.agronomica@usc.br

cas e privadas no desenvolvimento de
novas tecnologias de produção. Exerce
atividades nos setores de insumos e
defensivos agrícolas, produção vegetal e animal, melhoramento genético,
biotecnologia, tecnologia de alimentos,
bioenergia, máquinas e
equipamentos agrícolas, geoprocessamento
e georreferenciamento,
manejo e conservação do
meio ambiente, comércio
e políticas agrícolas.
Na USC, o bacharel
em Engenharia Agronômica tem formação
sólida, científica e profissional, voltada para
o desenvolvimento da
agricultura de forma
sustentável.

Foto: Shutterstock

O CURSO
EXISTE HÁ 3
ANOS NA USC

engenharia.química@usc.br
É a área da engenharia voltada
para o desenvolvimento de processos industriais que empregam
transformações físico-químicas. O
engenheiro químico cria técnicas
de extração de matérias-primas,
bem como de sua utilização ou
transformação em produtos químicos e petroquímicos, como tintas,
plásticos, têxteis, papel e celulose.
Na USC, os estudantes do curso
de Engenharia Química possuem
aulas práticas em laboratórios, o
que ocupa boa parte da carga horária do curso. Estas disciplinas são
fundamentais para que o futuro
profissional se familiarize com os
equipamentos industriais e se prepare para enfrentar problemas reais de uma linha
O CURSO
de produção.
EXISTE HÁ 6 ANOS
NA USC

Nota 4 na Avaliação
do MEC

CURSOS • Exatas e Sociais Aplicadas

ENGENHARIA CIVIL

engenharia.civil@usc.br
É o ramo da engenharia que projeta, gerencia e executa obras como:
casas, edifícios, pontes, viadutos,
estradas, barragens, canais e portos.
O engenheiro civil é um dos profissionais mais procurados e mais
bem remunerados pelo mercado de
trabalho.
Na USC, o estudante graduado em
engenharia civil estará apto a gerenciar qualquer tipo de construção, ou
seja, residências, prédios comerciais e
industriais, edifícios de apartamentos,
condomínios, núcleos habitacionais,
além de obras, tais como viadutos,
pontes, estradas, portos e aeroportos. O
curso também habilitará o profissional
nos setores específicos de cálculo e
projetos estruturais de obras de arte e
de edificações, bem como de hidráulica, de saneamento básico e demais
áreas da construção civil.

O CURSO
EXISTE HÁ 3
ANOS NA USC

ENG. DA COMPUTAÇÃO

ENG. DE PRODUÇÃO
O CURSO
EXISTE HÁ 4
ANOS NA USC

engenharia.computacao@usc.br

O CURSO
EXISTE HÁ 4
ANOS NA USC

O engenheiro da computação projeta e constrói
computadores, periféricos
e sistemas que integram
hardware e software. É
também responsável pela
produção de novas máquinas e equipamentos computacionais para serem
utilizados em diversos setores.
Na USC, o bacharel em
Engenharia da Computação tem uma formação generalista, humana, crítica
e reflexiva, capacitando-o
a absorver e desenvolver
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica
e criativa na identificação e
resolução de problemas.

engenharia.producao@usc.br
É o ramo da engenharia que gerencia os recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a
produtividade de uma empresa. O
engenheiro de produção é peça fundamental em indústrias e empresas
de quase todos os setores.
Na USC, o estudante é capacitado
por meio de uma formação ética e
capaz de analisar de forma lógica as
situações do mundo contemporâneo,
desenvolvendo habilidades e competências para conduzir atividades
técnicas, interpretar resultados nos
serviços de engenharia e na análise e
tomada de decisões, além de projetar
e analisar sistemas com o potencial
inovador criativo.
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Ciências
Humanas
centraldeatendimento@usc.br • [14] 2107-7000
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PSICOLOGIA

psicologia@usc.br

O estudo dos fenômenos psíquicos e do comportamento do
ser humano por intermédio da compreensão e da análise de suas
emoções, ideias e valores, são algumas das características que
fazem parte da profissão do psicólogo. Este profissional é responsável pelo entendimento das atitudes, dos sentimentos e dos
mecanismos mentais da pessoa, com a finalidade de ajudá-la a
identificar as causas dos problemas e a rever comportamentos.
Na USC, o bacharel em Psicologia tem uma formação crítica
e competente, nas dimensões teórica, ética e prática, empenhado
em produzir conhecimento científico, avaliar, intervir e promover a saúde mental, tanto individual, como em grupo. O psicólogo
poderá atuar no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação.
O aumento de 24 para 40 no número de sessões com psicólogos
cobertas pelos planos de saúde faz crescer a procura pelos profissionais, em especial nos grandes centros urbanos, dentre outras
conquistas.

Psicologia

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 5 Anos

Você Sabia?
• A USC possui uma Clínica de Psicologia, onde os estudantes
podem realizar atendimentos gratuitos para toda a comunidade,
com a supervisão dos professores do curso.

HISTÓRIA

O CURSO EXISTE HÁ
44 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

historia@usc.br
História

Titulação: Licenciado
Período: Noturno
Duração: 3 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
60 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

É o campo do conhecimento
que estuda o passado humano
em seus vários aspectos: economia, sociedade, cultura, ideais
e cotidiano. Compete ao historiador ser um profissional responsável por analisar, criticar
e interpretar textos historiográficos e documentos históricos,
conhecer o processo de construção da historiografia, reconhecer o papel dos indivíduos
e dos grupos, nos processos
históricos, valorizando as diferenças presentes nas práticas
sociais.
Na USC, as ações desempenhadas no curso de História

deverão interagir de modo que o estudante, de modo que ele atue com criatividade,
ética, autonomia intelectual nos ambientes institucionais ou empresariais.
Quanto ao mercado de trabalho, escolas públicas e particulares continuam
contratando professores para lecionar
nesta área, com vagas distribuídas por
todo o Brasil. Destaque também para a
atuação do profissional em museus, secretarias de cultura, arquivos e centros
de memória.

Você Sabia?
• Cresce a demanda por profissionais
de História capacitados em lidar com
pesquisa e cultura.
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musica.licenciatura@usc.br
Foto: Acervo pessoal de Rosa Tolon

MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL
O Curso de Educação Musical busca formar um profissional competente em nível
teórico, metodológico e ético,
para realizar atividades de
ensino e pesquisa, com domínio das competências pedagógicas, intelectuais, sociais,
e políticas.
Com a aprovação da Lei nº
11.769 / 2008, que torna obrigatório o ensino de música na
Educação Básica, o mercado
de trabalho se mantém aquecido para este profissional.

Você Sabia?
• As melhores vagas para os profissionais estão nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Música

Titulação: Licenciado
Período: Noturno
Duração: 3 anos
O CURSO EXISTE HÁ
50 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

Artes Cênicas

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES CÊNICAS
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seguir carreira artística, montando
peças teatrais, formando grupos de
artistas para espetáculos dos mais
diferentes gêneros, com âmbito de
atuação amplo que inclui escolas, casas de espetáculo e também empresas.

Titulação: Licenciado
Período: Noturno
Duração: 3 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
20 ANOS NA USC

Você Sabia?
• A USC dá a oportunidade aos
estudantes para desenvolver projetos artístico-pedagógicos em que
possam atuar bem como aperfeiçoar
suas habilidades na parte técnica. O
curso realiza todos os anos a encenação da Via Sacra, que é transmitida
pela Rede Vida de Televisão e pela
TV USC, além do Festival Estudantil
de Teatro (FETUSC).

Foto: Acervo DICOM

Criação, montagem, direção, interpretação de espetáculos e formação
de professores especialistas no ensino
do teatro são algumas das atribuições do profissional licenciado em
Artes Cênicas. Com esta formação
é possível compreender e interpretar
o fenômeno cênico no contexto sociopolítico de diferentes épocas, por
meio de relações interdisciplinares.
Na USC, o curso de Artes Cênicas
tem o objetivo de formar professores
capazes de atuar no ensino e pesquisa
em teatro. A grade curricular também
permite ao graduando o registro profissional como artista com domínio
técnico vocal e corporal.
O mercado de trabalho é favorável
para os profissionais que optam por

artescenicas@usc.br

CURSOS • HUMANAS

PEDAGOGIA

pedagogia@usc.br

O pedagogo é o profissional
que trabalha para garantir e
melhorar a qualidade da educação em dois grandes campos
de atuação: a gestão e a docência, podendo tanto gerenciar
e supervisionar o sistema de
ensino, quanto orientar os
alunos e professores.
Na USC, o estudante do
curso de Pedagogia tem contato com uma formação que
contempla a sua participação
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino,
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas, produção
e difusão do conhecimento

MATEMÁTICA

técnico-científico do campo Você Sabia?
educacional, em contextos es• Prefeituras de todo o Brasil
colares e não escolares.
O mercado de trabalho para necessitam de equipes multidiso pedagogo apresenta dois
grandes espaços. O primeiro
é atuar como professor de educação infantil e nas funções de
gestão escolar. Nesse caso, os
principais empregadores são as
escolas, públicas ou privadas.
Já o segundo é atuar em outros
tipos de espaço em que
exista ação educativa, como o campo
Titulação: Licenciado
Período: Noturno
de tecnologia eduDuração: 4 Anos
cacional, em que o
O CURSO EXISTE HÁ
profissional cria,
60 ANOS NA USC
analisa e avalia maNota 4 na avaliação
do MEC
teriais pedagógicos.

matematica@usc.br

É a ciência que estuda as quantidades,
o espaço, as relações abstratas e lógicas
aplicadas aos símbolos. Desenvolve aplicações dos cálculos matemáticos usados
na pesquisa e nas mais diversas áreas da
ciência aplicada.
Na USC, o licenciado em Matemática
poderá obter uma formação sólida e com
visão abrangente do papel do educador
para atuar em escolas de ensino fundamental e médio, trabalhar em equipes
multidisciplinares, utilizar novas tecnologias, criar e adaptar métodos pedagógicos ao seu ambiente de trabalho etc.
O maior mercado para este profissional está na docência. Grandes capitais,
principalmente das regiões Sul e Sudeste,
constituem os mercados mais atrativos.

do

ciplinares na área socioeducativa e a presença de um pedagogo
é fundamental para a criação
de projetos educacionais.

Matemática

Titulação: Licenciado
Período: Noturno
Duração: 3 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
40 ANOS NA USC

Foto: Acervo DICOM

Você Sabia?
• O matemático pode realizar análise
numérica, traduzindo modelos matemáticos para a linguagem de computadores.
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FILOSOFIA

filosofia@usc.br

É a prática de análise, reflexão e crítica na busca do conhecimento do mundo
e do homem, mediante as transformações atuais e as exigências da sociedade
da informação, da multiculturalidade,
pluralidade e globalização.
Na USC, o licenciado em Filosofia
poderá ter contato com uma formação
habilitada em ensinar, pesquisar e refletir sobre os diversos temas e tradições
filosóficas nos vários níveis de educação
e pelo pensamento inovador, crítico e
autônomo.
O mercado está mais aquecido para

GEOGRAFIA

os licenciados em Filosofia, pois ainda
faltam professores para as escolas cumprirem a obrigatoriedade de oferecer a
disciplina no currículo do ensino médio.

Você Sabia?
Filosofia

• O filósofo desenvolve pesquisas, dá
aulas e presta consultoria para instituições científicas, artísticas, cultuTitulação: Licenciado
rais, educacionais e ONGs. TamPeríodo: Noturno
bém está habilitado a implantar
Duração: 3 Anos
projetos educacionais em escolas e
O CURSO EXISTE HÁ
empresas.
21 ANOS NA USC

geografia.licenciatura@usc.br

O curso de Geografia é oferecido na
modalidade Licenciatura, na qual o profissional é habilitado para ser professor e
ministrar aulas nas escolas com Ensino
Fundamental, Médio e Superior, sendo
que para o nível universitário é exigida
a Pós-Graduação.
O mercado de trabalho é favorável
para o licenciado, pois há a necessidade
de profissionais competentes e habilitados na escolas de todo o país.

Você Sabia?
• O licenciado em Geografia pode
dar aula em cursinhos pré-vestibulares.
Geografia

Titulação:Licenciado
Licenciado
Titulação:
Período:
Noturno
Período: Noturno
Duração:
anos
Duração: 33anos
CURSOEXISTE
EXISTEHÁ
HÁ
OOCURSO
60ANOS
ANOSNA
NAUSC
USC
60
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LETRAS PORTUGUÊS

letras@usc.br

O curso de Letras Português forma professores
para lecionar no Ensino Fundamental e Médio, capacitando-os para o ensino da Língua Portuguesa e
das literaturas, bem como para o desenvolvimento
de pesquisas na área de atuação.
Na USC, o curso de Letras Português tem como
objetivo possibilitar ao estudante um conhecimento
teórico amplo, dentro de uma formação generalista
e integradora.

Letras Port

Titulação: Licenciado
Período: Noturno
Duração: 3 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
60 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

letras@usc.br

LETRAS PORTUGUÊS – INGLÊS

Quem escolhe a carreira de Letras Português – Inglês é
habilitado ao ensino das Línguas Portuguesa e Inglesa
Letras Port-Ingl
nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Na USC, o licenciado em Letras Português – Inglês possui formação intercultural e crítica. São
Titulação: Licenciado
capacitados a lidar com as linguagens orais e
Período: Noturno
escritas e também articular com as realidades
Duração: 4 Anos
histórico-culturais em que estão inseridos.
O CURSO EXISTE HÁ
59 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC

LETRAS – TRADUTOR

tradutor@usc.br

Compreensão, fala, leitura, escrita, competências linguístico-comunicativas são algumas das atribuições
do bacharel em Letras – Tradutor. É
um dos cursos nesta área mais antigos do Brasil.
Na USC, o estudante do curso de
Letras-Tradutor tem a oportunidade
de receber uma formação capacitada
no exercício da difusão cultural no
par de línguas (Português e Inglês).
O curso é sempre atualizado com as

novas tendências da área, com
aulas de natureza dialogadas,
expositivas e com auxílio de recursos tecnológicos. Letras Tradutor
O bacharel é capacitado para a tradução
de textos e para o uso
Titulação: Bacharel
Período: Noturno
da Língua Inglesa
Duração: 3 Anos
nos seus principais
O CURSO EXISTE HÁ
níveis:
fonológico,
27 ANOS NA USC
morfológico, sintátiNota 4 na avaliação
do MEC
co e semântico.
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BIOMEDICINA

BIOMEDICINA

biomedicina@usc.br

Titulação: Bacharel
O curso de Biomedicina tem como objetivo formar um profissionPeríodo: Noturno
al, em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor cientíDuração: 4 Anos
fico, intelectual e voltado para a pesquisa das doenças humanas, suas
O CURSO EXISTE HÁ
causas e meios de tratá-las.
3 ANOS NA USC
O biomédico faz análises clínicas e toxicológicas, análises bromatológicas, reprodução humana, biomedicina estética, análises ambientais, análise por imagem, dentre outros.
Na USC o estudante do curso de Biomedicina tem uma formação crítica
e reflexiva, promovendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto a nível individual, como coletivo.

Você Sabia?
• A USC conta com vários laboratórios e parceria com a Fundação Veritas para que o estudante possa realizar os estágios do curso na própria
Universidade;
• O biomédico esteta é habilitado a realizar procedimentos invasivos não
cirúrgicos, como carboxiterapia, intradermoterapia, preenchimentos e aplicação de toxina botulínica, além do desenvolvimento de pesquisas científico
laboratorial na área de ciências básicas e aplicadas à estética.
Ciênc. Biológicas

Titulação: Bacharel
ou Licenciado
Período: Noturno
Duração: 4 anos (bacharelado)
e 3 anos (licenciatura)

biologia.bacharelado@usc.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A origem, evolução, estrutura e funcionamento dos seres vivos,
são algumas das atribuições do profissional de Ciências Biológicas,
OS CURSOS EXISTEM HÁ 40 ANOS NA USC
generalista, sujeito da sua história e consciente em relação aos seus
deveres de educar.
Notas 5 (bacharelado) e
4 (licenciatura) na
Na USC, o futuro biólogo é capacitado a realizar pesquisas nas
avaliação do MEC
diferentes áreas de Ciências Biológicas, bem como lecionar disciplinas
no âmbito de sua habilitação, atuando sempre com senso crítico, ética e
competência.
O profissional de Ciências Biológicas possui um campo de trabalho
diversificado, amplo, emergente, crescente e em transformação contínua,
principalmente com as questões relacionadas à sustentabilidade. O profissional, então, poderá atuar nas áreas de saúde humana, saúde pública
(educação para a saúde e prevenção) e com ênfase em meio ambiente (estudos de impacto ambiental baseados em metodologias científicas, como
botânica, zoologia, ecologia, qualidade da água, genética/biologia molecular, entre outras).

Você Sabia?
• Os estudantes são estimulados a participar de grupos de estudos, projetos de extensão, iniciação científica e trabalhos sociais, todos orientados
pelos professores.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Ed. Física

edfisica.bacharelado@usc.br/edfisica.licenciatura@usc.br

Conhecida como uma das profissões mais promissoras dos próximos
anos, a Educação Física é a promoção da saúde e da capacidade física por
meio da prática de exercícios e atividades corporais. O educador físico organiza, executa e supervisiona programas de atividades físicas para pessoas ou grupos, prepara crianças e adultos para as inúmeras modalidades
de esporte, auxilia no tratamento de portadores de deficiência, aplicando
exercícios especiais.
Na USC, o estudante receberá conhecimentos necessários para atuar no
planejamento, implantação, desenvolvimento, administração e avaliação
de programas de educação física, voltados a populações em diferentes faixas etárias e com necessidades diversas.
Para a área de Educação Física, o mercado de trabalho está aquecido,
principalmente com os eventos esportivos que acontecerão no Brasil, como a
Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas(2016) que demandarão profissionais.

Titulação: Bacharel
ou Licenciado
Período: Noturno
Duração: 4 anos (bacharelado)
e 3 anos (licenciatura)

Você Sabia?

Foto: Shutterstock

• Para exercer a profissão é necessário ter o registro no respectivo conselho (Conselho Federal de Educação Física – Confef/Crefs);
• Além de trabalhar em sala de aula, o licenciado em Educação Física
elabora e analisa materiais didáticos como livros, textos, vídeos e ambientes
virtuais de aprendizagem.

Estética

estetica@usc.br
Titulação: Tecnólogo
Período: Matutino
Duração: 3 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
6 ANOS NA USC
Nota 5 na avaliação
do MEC

ESTÉTICA E COSMÉTICA

O profissional de Estética e Cosmética é responsável por utilizar
técnicas de manuseio e produtos cosméticos para fins de embelezamento, atuando nas atividades de higienização e limpeza de pele,
tratamentos faciais de revitalização com técnicas cosméticas e uso
de máscaras, hidratação, esfoliação e bandagens, massagens modeladoras cosméticas, estilo, maquiagem, etiqueta social, entre outras.
Na USC, o estudante tem contato com uma formação autônoma,
ética e instrumentalizada com métodos, técnicas e recursos que
possibilitem uma atuação condigna e competente nas suas funções.
O mercado de trabalho para o tecnólogo em Estética e Cosmética
é amplo e diversificado, podendo o esteticista atuar em clínicas de
estética, Spas, hotéis, academias de ginásticas, clínicas dermatológicas
ou de cirurgia plástica, salões de beleza ou até mesmo o atendimento
a domicílio.

Você Sabia?
• O curso de Estética e Cosmética da USC é o primeiro do Estado de São Paulo com o conceito 5 no MEC e está entre os seis
melhores cursos em todo o Brasil;
• Na USC, os estudantes possuem um laboratório amplo e exclusivo para as atividades.
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enfermagem@usc.br

ENFERMAGEM

A Enfermagem tem como atenção principal o cuidado com a saúde,
utilizando conhecimentos científicos para exercer, com eficiência, suas
atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças, tratamento e
reabilitação, sempre alicerçados em princípios éticos e morais.
Na USC, o futuro enfermeiro terá uma formação que o possibilitará
conhecer e intervir sobre os problemas/situações da saúde, atuando na assistência a indivíduos, grupos e coletividades no processo saúde-doença,
coletando os dados sobre o estado de saúde do paciente, por meio de exames físicos, entrevistas, diagnóstico de enfermagem, para estabelecer a
conduta a ser seguida.
O profissional de enfermagem possui amplo campo de atuação, podendo atuar na gestão de serviços da saúde, consultoria, auditoria, docência,
entre outros.

Você Sabia?
Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 5 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
38 ANOS NA USC

• Os estudantes do curso de Enfermagem da USC têm contato
com a realidade da população, pois são levados às aulas práticas e
estágios nas diversas áreas de atuação do profissional, como hospitais, clínicas, atendimento de urgência e emergência, unidades de
saúde, escolas, creches, asilos e outros.

Nota 4 na avaliação
do MEC

FARMÁCIA

farmacia@usc.br

O curso de graduação em Farmácia
da USC permite uma formação teórico-prática abrangente, permitindo ao estudante o exercício de atividades referentes
às áreas de fármacos e medicamentos,
análises clínicas, cosméticos e alimentos. O farmacêutico apresenta habilidades para a pesquisa e manipulação de
medicamentos, cosméticos e produtos
de higiene pessoal, análise e elaboração
de laudos toxicológicos, bem como assumir a responsabilidade técnica destas
áreas. Possui habilidades p/ avaliar a
constituição farmacológica de medicamentos e suas reações ao organismo.
Na USC, os graduandos de Farmácia
possuem capacitação para o desenvolvimento de atividade multiprofissional
na promoção da saúde, fundamentada
em princípios éticos, de cidadania e com
competência técnico-científica para prestar assistência farmacêutica de qualidade.
O farmacêutico pode atuar em drogarias, farmácia alopática, homeopática
e de manipulação, farmácias hospitalares e oncológicas, nutrição parenteral,

laboratórios de análises clínicas e
toxicológicas, bancos de sangue, sêmem e de leite, indústria de alimentos, medicamentos e cosméticos,
vigilância sanitária e epidemiológica (ANVISA), carreira militar,
pesquisa e exercício da docência de
nível superior.

Você Sabia?
• Os medicamos necessitam de
13 a 15 anos de pesquisa, antes de
serem colocados para a venda. O
farmacêutico é o profissional responsável por todas as etapas, desde
a pesquisa do fármaco, desenvolvimento, controle de qualidade e
o registro do medicamento nos
órgãos de vigilância sanitária. Posteriormente, atua na
Titulação: Bacharel
Período: Integral
dispensação e orientação de
Duração: 5 Anos
como utilizar o medicamenO CURSO EXISTE HÁ
to, para que o paciente possa
30 ANOS NA USC
fazer o uso correto do produNota 4 na avaliação
do MEC
to, favorecendo sua saúde.
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NUTRIÇÃO

Com a finalidade de preservar a
saúde humana, a Nutrição é a
ciência que investiga e controla
a relação do homem com o alimento. O nutricionista é um
Titulação: Bacharel
profissional da saúde capaz
Período: Noturno
de desenvolver atividades de
Duração: 4 Anos
assistência técnico-científica
O CURSO EXISTE HÁ
no campo da Nutrição e ali35 ANOS NA USC
mentação humana individual
e coletiva.
Na USC, poderá realizar estágios com supervisão em Unidades de
Alimentação, Unidade Básica de Saúde,
hospitais, vigilância sanitária, supermercados, creches, escolas etc. Pode
também atuar nos projetos de extensão
Mesa Brasil, Assistência Nutricional em
Diabetes, Acompanhamento do Crescimento e Educação Alimentar de Crianças, entre outros.
O mercado para este profissional
está aquecido, principalmente com as

nutricao@usc.br

FISIOTERAPIA

alterações dos hábitos alimentares dos
brasileiros. A crescente demanda de
pessoas que se alimentam fora de casa
diariamente, faz com que aumente o
número de nutricionistas em restaurantes, lanchonetes, padarias, principalmente para fortalecer a atenção e o
cuidado com a saúde dos clientes por
meio de alimentação adequada, equilibrada e com controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos.

Você Sabia?
• A USC possui um amplo e moderno
Laboratório de Nutrição, inaugurado no
ano de 2012, onde os estudantes possuem contato com as atividades práticas
do curso;
• O curso de Nutrição, criado em
1979, é um dos mais antigos do Estado
de São Paulo.

fisioterapia@usc.br

Prevenção, diagnóstico e tratamento
das disfunções do organismo humano,
causados por acidentes, má-formação
genética ou vício de postura, são algumas
as principais habilitações do profissional
de Fisioterapia, a ciência que estuda o
movimento humano em todas as suas
formas de expressão e potencialidades,
tanto nas alterações patológicas (doenças), quanto nas repercussões psíquicas
e orgânicas.
Na USC, o estudante de Fisioterapia adquire competência para atuar
na área, por meio de conhecimentos
científicos específicos, de maneira que
possa intervir em todos os níveis de
atenção à saúde.
O fisioterapeuta se depara com um
mercado de trabalho amplo e promissor; porém, exigindo constante capacitação e qualificação do profissional.
Nele, estão inclusos métodos como
massagem e exercícios para desenvolver e restaurar a capacidade física
e funcional do paciente, tratamentos
utilizando os princípios físicos da
água, calor, frio e aparelhos tecnológi56 | Relatório Institucional e Social

cos, além, do auxílio na recuperação de
pacientes com distúrbios neurológicos,
cardíacos ou respiratórios. Trabalha com
idosos, gestantes, crianças e deficientes
mentais e físicos.

Você Sabia?
• A USC possui uma Clínica de Fisioterapia, na qual a comunidade recebe

tratamento gratuito oferecido pelos estudantes do curso, com supervisão dos
professores;
• O setor que mais demanda profissionais da área é o hospitalar. Nele, o
profissional faz atendimento intensivo a pacientes; mas, para isto, precisa
dominar conhecimentos e técnicas nas
áreas respiratória, neurológica e musculoesquelética.

Fisio

Titulação: Bacharel
Período: Noturno
Duração: 5 Anos
O CURSO EXISTE HÁ
20 ANOS NA USC
Nota 4 na avaliação
do MEC
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TERAPIA OCUPACIONAL
O terapeuta ocupacional pode atuar
nas áreas de saúde, educação e social e em
conjunto com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores etc. O
profissional de TO é responsável por empregar atividades de trabalho e lazer no
tratamento de distúrbios físicos e mentais
e de desajustes emocionais e sociais.
Na USC, o estudante tem contato com
uma formação que atende às exigências
do mercado de trabalho, com atitude
crítica, ética e responsável, orientando

terapiaocupacional@usc.br

Você Sabia?

A Clínica de Terapia Ocupacional da
USC foi ampliada neste ano e agora conta
sua prática à melhoria da qualidade e com sete áreas de atendimento:
• Ortopedia e reumatologia - pósequidade na vida social, com permanente engajamento junto à comunidade, operatórios de fraturas, ligamentos de
dominando conhecimentos e habilidades membros superiores, artrite reumatoide
para desenvolver ações de promoção e e fibromialgia;
• Saúde do trabalhador: LER e DORT;
prevenção de riscos ao desenvolvimento
humano.
Disfunções Físicas: pós - acidente vascular
A profissão de Terapia Ocupacional encefálico, lesão medular, Parkinson e
tem crescido nos últimos anos em clíni- Traumatismo Crânio-encefálico;
• Desenvolvimento Infantil: síndromes,
cas, asilos, hospitais, instituições geriátricas, psiquiátricas e penais, centros de atrasos no desenvolvimento, dificuldades
saúde, de convivência e de reabilitação, na aprendizagem escolar, Transtorno e
creches e empresas.
Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH);
• Gerontologia: problemas relacionados ao envelhecimento, Alzheimer e Parkinson;
• Saúde Mental: depressão, esquizofrenia, alterações psicossociais
TO
em geral;
• Confecção de órteses
e adaptações para os pacientes, com o objetivo
Titulação: Bacharel
de promover, prevenir
Período: Noturno
e/ou restaurar habiliDuração: 4 Anos
dades de desempenho
O CURSO EXISTE HÁ
15 ANOS NA USC
ocupacional.
Nota 4 na avaliação
do MEC

ODONTOLOGIA

odontologia@usc.br

Voltada para o tratamento e prevenção
de doenças nos dentes, cavidade bucal
e face, a Odontologia também cuida da
estética da face e do sorriso. O cirurgião
dentista realiza procedimentos como:
próteses, implantes, correções ortodônticas, cirurgias, dentre outros.
Na USC, o curso de Odontologia assegura a aquisição de competências, habilidades e atitudes especificas do cirurgião
dentista, com uma formação pautada em
competências reflexivas, críticas e com
bases em valores humanísticos e éticos.
O mercado de trabalho para o profissional de Odontologia tem buscado diversificações com o decorrer do tempo,
como clínicas em ambulatórios e hospi-

tais, docência, pesquisa, atividades em
serviços públicos de saúde e, também,
no Programa Saúde da Família.

Você Sabia?
• Para exercer a profissão é preciso
registrar-se no Conselho Regional de
Odontologia (CRO); Odonto
• Os estudantes da
USC desenvolvem
atividades prátiTitulação: Bacharel
cas e estágios em
Período: Noturno
clínicas, Unidades
Duração: 4 Anos
de Saúde e hospitais
O CURSO EXISTE HÁ
de Bauru.
23 ANOS NA USC
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“Escolhi a USC porque sempre tive
a referência de que é uma Universidade
com excelente estrutura física, muito bem
conceituada e com professores altamente
qualificados. O lugar em que fiz amigos
queridos, aprendi a Ciência da Odontologia (uma das grandes paixões da minha
vida) e a importância da atuação ética e
responsável de um Cirurgião Dentista.
Desde o 3° ano do curso, faço parte da
Equipe do Instituto Branemark (fundado
e presidido pelo Professor Branemark na
cidade de Bauru) e atualmente ocupo o
cargo de Coordenadora Clínica, o que me
traz muito orgulho e satisfação”.

“A USC foi a Universidade que minha
mãe, Gislaine Aude Fantini, coordenadora
da UATI/USC, estudou e onde trabalha desde 1984. Dessa maneira, sempre tive a Instituição como referência no Ensino Superior.
Devido à minha formação acadêmica e
aos projetos e intercâmbios que fiz durante
o período da Graduação, tive a possibilidade de concorrer a vagas de emprego
muito boas. Depois que me formei, prestei
seleções para programas de trainees, e fui
selecionada pelo Banco Santander, onde
atuei como trainee durante quatro meses
e hoje sou Gerente de Relacionamento
Empresas do mesmo banco”.

Raquel Caminha
Formada em Odontologia

Carolina Aude Fantini
Formada em Administração

“Iniciei meus estudos em Relações Públicas no ano de 2007, após receber diversas indicações sobre a Universidade que
não foram à toa. Já no primeiro ano percebi
que ali eu teria todo o suporte que precisaria e me preparar para o mercado de traba58 | Relatório Institucional e Social

Eduardo Galeskas
Formado em Ciências Biológicas

lho, expandindo meu conhecimento sobre
comunicação e sobre o mundo.
A USC estimula não apenas a produção
em sala de aula, mas qualquer produção
que faça enriquecer seu conhecimento. Em
todos os anos, além das matérias específicas, tive aulas que me estimularam a conhecer mais do mundo e a enxergar a realidade de uma maneira mais crítica e sábia.
Dessa maneira, meu conhecimento sobre RP ficou muito mais completo e pude
aplicá-lo melhor no mercado de trabalho.
Atualmente, coordeno o departamento
de Relações Públicas do Grupo J. Ferraz.
Agradeço à USC pela base que me ofereceu
e pela possibilidade de ser criativa e focada
em cada projeto pelo qual me interessei”.

“A USC me proporcionou uma infraestrutura indiscutível, professores excelentes e
funcionários acolhedores. Sempre me senti
em casa. Com tudo que foi proporcionado
junto à dedicação, humildade e paixão pelas
áreas da Psicologia Hospitalar e Neuropsicologia consegui realizar meu sonho. Terminei
o curso de Psicologia em 2012 e comecei a
trabalhar com o que amo. Atualmente estou
como Psicóloga residente da Neurologia e
Neurocirurgia da Universidade Federal de
São Paulo (HSP/UNIFESP) e desde a graduação como integrante do Grupo de Estudo
e Pesquisa em Desenvolvimento Humano,
Fissura e Anomalias Craniofaciais do Centrinho (HRAC/USP), nas linhas de avaliação
e reabilitação neuropsicológica.”

Ana Elisa Matana Barradel
Formada em Relações Públicas

Daniela Coelho
Formada em Psicologia

Fotos: Acervo pessoal

EU

“Escolhi a USC pela formação humana
que proporciona aos estudantes, não se preocupando somente em formar bons profissionais, mas principalmente, boas pessoas.
Sou bacharel em Ciências Biológicas e
trabalho como consultor em sustentabilidade em uma consultoria multinacional,
desenvolvendo projetos relacionados à
gestão e controle ambiental, relatórios de
sustentabilidade, auditorias ambientais,
estratégias em mudanças climáticas, due
dilligence (mensuração de riscos efetivos
e potenciais), entre outros”.

“Em 1999 ingressei no curso de Pedagogia. Foi um período da minha vida que
fez diferença pessoal e profissional. Minha
relação com a USC foi de mãe e filha. Foram
quase cinco anos de companheirismo. A
universidade me mostrou que a busca pelo
conhecimento é importante e que realmente
a prática e a teoria caminham juntas. Sempre
fui comprometida com os estudos, o que
resultou no Prêmio Irmã Arminda de melhor
aluna entre os 225 formandos do Centro de
Ciências Humanas. Não medi esforços e ingressei na especialização em Psicopedagogia.
Foram mais dois anos compartilhando cada
momento dentro desta Instituição.
Durante 23 anos trabalhei com o Ensino
Fundamental I e, a convite da Faculdade
de Agudos (FAAG), comecei a ministrar
aulas no curso de Pedagogia transmitindo
aos meus alunos aquilo que aprendi com os
professores da USC: postura, humildade e
compromisso.
Atualmente, sou autora e coordenadora
do Sistema de Ensino Inovar na Angola e,
futuramente, em Moçambique.”

“A Universidade representa um mundo de conhecimentos a serem explorados que nos dá escolhas a serem seguidas, para que possamos constituir uma
bela carreira profissional.
Sempre tive o sonho de estudar em
uma grande Universidade e vi as portas
se abrindo para este sonho quando ingressei na USC, que me proporcionou
uma excelente formação além do ótimo
e agradável ambiente.
Hoje, trabalho como desenvolvedor
de software e estou cursando o Mestrado. Espero um dia poder passar o conhecimento para as pessoas assim como o
conhecimento foi passado a mim”.

Eliane Zulian Delázari
Formada em Pedagogia

Enedy Allan Cordeiro
Formado em Ciência da Computação

“A USC ocupa lugar de destaque em
minha trajetória acadêmica e pessoal.
Foi cruzando, diariamente e por algum
tempo, seus agradáveis jardins e seu pátio calçado em preto e branco, que tive
a chance, não apenas de sedimentar os
conhecimentos musicais até então adquiridos no Conservatório Pio XII, mas
de vislumbrar, estimulada por professores altamente qualificados, um futuro e
uma história profissional de sucesso.
Atualmente, exerço atividades como
docente do Ensino Superior, solista e
camerista, tendo recentemente gravado
com meu esposo um CD de peças para
dois pianos.
É motivo de orgulho dizer que a
USC foi o ponto de partida para tudo

“O sonho de me tornar fisioterapeuta
começou pela escolha da faculdade e sobre
isto não tive a menor dúvida em escolher
a USC para minha formação. Com ensino de qualidade, a Instituição representa
para mim uma grande oportunidade de
ingressar no mercado de trabalho, devido
a sua estrutura física, laboratórios e equipamentos modernos, garantindo o melhor andamento das aulas e possibilitando
uma relação entre teoria e prática, além de
professores muito bem qualificados e preocupados com a formação dos alunos, ou
melhor, dos novos profissionais.
Com toda essa bagagem proporcionada, atualmente tenho a grande felicidade
de fazer parte do quadro de funcionários e
poder atuar com dedicação, amor à profissão e orgulho em estar de volta após a conclusão do curso e, com isso, aprender cada
vez mais na minha área de formação”.
Katiusca Castro Félix
Formada em Fisioterapia e funcionária
da Clínica de Fisioterapia da USC.

isso. Mas esta casa não foi fundamental apenas para que eu pudesse ampliar
meus horizontes e exercer a profissão
que amo, sua representação também
vai além do aglomerado de blocos, salas
bem estruturadas e jardins cuidadosamente zelados. A USC é uma escola de
vida e de cidadania, onde cultivei amizades sinceras e encontrei pessoas e professores que atuaram não apenas como excelentes agentes de conhecimento, mas
como referências de valores humanos e
sociais, cujos ensinamentos e experiências partilhadas me acompanharão por
toda a vida”.
Priscila Gambary Freire Conde Garcia
Formada em Música.
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Metodologia Syllabus

Implantada na USC em
2008, a metodologia Syllabus
tem o propósito de efetivar a
participação dos estudantes
em sala de aula, focando no
aprimoramento da leitura e
interpretação e orientação de
estudos dirigidos pelo professor.
O estudante precisa se preparar e fazer uma leitura prévia do material antes de entrar
na sala de aula para discutir
o assunto com o professor e
os colegas.
Assim, a aula na USC é um
ambiente de aprendizagem
participativo e integrador,
proporcionando ao professor condições de explorar os
diferentes estilos de conduzir
determinado assunto aos estudantes.
60 | Relatório Institucional e Social

A metodologia
O Syllabus funciona por meio da plataforma Moodle. Cada estudante tem seu
login e senha para ter acesso ao material
disponibilizado pelos professores.
Para cada aula há uma leitura prévia a ser
feita sobre o assunto, ou seja, cada estudante
tem a responsabilidade de se preparar antes
do início da aula e se integrar com o assunto
a ser estudado.
Além da leitura prévia, já em sala de aula,
os estudantes também participam do Quiz,
momento em que ocorre um breve questionamento, avaliando o entendimento (conhecimentos prévios) do estudante sobre o tema
que será abordado. Este momento contempla
um retorno para o professor sobre o material
previamente estudado. O Quis também faz
parte da soma da média final do estudante
em cada disciplina.

A metodologia Syllabus vem oferecendo
para a USC a oportunidade de aplicar com
sucesso as ferramentas disponibilizadas na
plataforma Moodle. O professor tem a missão
de atualização constante do material e precisa
preparar com antecedência todo o conteúdo
que ficará disponível ao estudante, além de
inovar sempre nos métodos utilizados.

Utilizando a Lousa Digital

Em 2012, com a proposta de oferecer salas
interativas, a Universidade deu início ao “Projeto Experimental Lousa Digital”, contando com
a participação de 15 professores. O foco é oferecer capacitações que auxiliem na utilização
da Lousa Digital em sala de aula e enriqueçam
ainda mais a interação de textos e imagens,
acesso dinâmico a sites e a relação de maneira
efetiva a conteúdos digitais e de multimídia.

Foto: Shutterstock

Como funciona?

O que eles dizem?
“A metodologia Syllabus
exige mais do professor
e mais do estudante que,
por sua vez, ao entrar
em contato prévio com
o tema contido no
plano de aula, sente-se
estimulado a refletir
sobre os assuntos que
serão tratados.
A aula deixa de ser um
momento no qual o
estudante simplesmente
‘recebe informação’;
agora, ele tem a chance
de refletir sobre os
temas propostos e é
convidado a exercer
um papel mais ativo no
processo de elaboração
do conhecimento”.

Foto: acervo DICOM

Prof. Esp. Silvio Mota Maximino

“A metodologia Syllabus
permite repensar a
dinâmica da sala de
aula e a forma como se
processa a mediação
da informação, da
comunicação e da
educação na construção
do conhecimento. A
proposta revitaliza o
exercício da docência
e o aprendizado
discente”.

“A metodologia Syllabus,
que é pautada em um
ambiente de interação e
interatividade, traz uma
série de vantagens tanto
para o professor quanto
para o estudante.
Assim, é possível dar
ênfase em abordagens
que promovam a
participação, a
colaboração e o
desenvolvimento do
estudante na construção
gradual da sua
autonomia nos processos
de aprendizagem.
Este passa a ser o centro
da aprendizagem e o
professor apenas um
facilitador
deste processo”.
Prof. M.e Patrick Pedreira

Prof.ª Dra. Irmã Ilda Basso
Vice-Reitora e
Pró-Reitora Acadêmica
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Entre as
melhores
do Brasil
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USC é nota 4 no Índice Geral dos
Cursos (IGC) do MEC. A classificação
é a média ponderada de todas as
notas recebidas pelos cursos de
Graduação e Pós-Graduação

I

Foto: Acervo DICOM

O CONCEITO POR
ESTUDANTES E
PROFESSORES
“Estudar em uma Universidade com
nota 4 no conceito do MEC é uma honra, pois fazemos parte dessa conquista.
A USC sempre se dedica a trazer para
os estudantes a melhor qualidade e
melhor conteúdo. Parabéns aos funcionários, professores e a nós, estudantes,
que fazemos parte dessa história”.
Mariana Gaspar Zagato
Estudante do 2º ano do curso de
Arquitetura e Urbanismo
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Foto: Acervo DICOM

nfraestrutura moderna, laboratórios de ponta e corpo docente qualificado são
algumas das características que fazem da USC uma Instituição de destaque em
Bauru e região, tanto por seus propósitos educacionais de ensino, pesquisa e extensão,
quanto pela formação humanística de seus estudantes.
Por esses e outros motivos, a Universidade recebeu o mérito de ter sido classificada
com a nota 4 no Índice Geral dos Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC),
calculado por meio da média ponderada de todas as notas recebidas pelos cursos de
Graduação e Pós-Graduação da Instituição. A classificação, recebida no final de 2012, é
a síntese da qualidade no ensino da Universidade, podendo chegar, no máximo, até 5,
o que é configurado como positivo e satisfatório.
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“Estudar em uma Universidade que
está consagrada entre as 10% melhores
do Brasil é fantástico! A USC traz aos
estudantes uma imensa capacidade
de aprendizado, com professores Mestres e Doutores renomados em âmbito
nacional e internacional. Com todo o
apoio fornecido pela Universidade,
relacionado à estrutura, conceitos pedagógicos, ensino e aprimoramentos
fora da sala de aula, como os projetos
de extensão, e no meu caso, estágios durante todo o ano letivo, fica
bem mais fácil atuar na área profissional de sua preferência, já que
quando o assunto é a união de uma excelente teoria com uma impecável prática, a USC se destaca.
Quando penso que a Instituição em que eu estudo possui nota 4
no MEC, me sinto lisonjeada por fazer parte dessa vitória. E isso tudo
devemos aos nossos mestres que nos ensinam com clareza e muita
qualidade. Ser ‘usqueana’ é pertencer a uma das mais renomadas
Universidades do Brasil”.
Nicole Rodrigues Xavier
Estudante do 2º ano do curso de Relações Públicas

Foto: Acervo DICOM

ensino, que permitem ao estudante preparar com antecedência a sua participação
em cada aula, desenvolvendo habilidades e
aprimorando suas qualidades. Há também
a Equipe Saber em Rede que o acompanha
permanentemente no processo de avaliação”,
declara.
A Reitora, Prof.ª Dra. Ir. Susana de Jesus
Fadel, ressalta que o IGC 4 é um presente
para a Universidade nos seu 60 anos de trabalho, desenvolvidos com rigor, competência
e comprometimento com a educação. “A

“Ser docente em uma Instituição
que recebeu nota 4 no ICG do MEC,
como a USC, me traz a certeza de que
o caminho profissional está sendo percorrido na direção correta. A USC oferece infraestrutura completa e moderna,
com laboratórios bem equipados, corpo docente muito qualificado e uma
metodologia de ensino moderna. Isso
faz com que os professores trabalhem
com maior tranquilidade e qualidade,
proporcionando consequentemente aos estudantes, um ensino de
qualidade superior.
Somando-se a todas essas qualidades, a tradição de 60 anos de
ensino, coloca a USC como referência do ensino superior de Bauru
e região.
Tenho muito orgulho de poder participar dessa história!”.
Prof. Dr. Rodrigo Leal de Paiva Carvalho
Professor da Graduação, Pós - Graduação e pesquisador da USC.
Leciona as disciplinas Fisioterapia Geral e
Traumatologia e Ortopedia em Fisioterapia.

Foto: Diego Pires Rodrigues

Foto: Acervo DICOM

METODOLOGIA E EQUIPE
Para a Pró-Reitora Acadêmica da USC,
Prof.ª Dra. Irmã Ilda Basso, o bom êxito da
Instituição nos índices apresentados devese ao amplo investimento na infraestrutura
e em todo o processo pedagógico, dando
destaque para a metodologia de ensino e
a Equipe Saber em Rede. “A infraestrutura
moderna, com laboratórios equipados e um
corpo docente de qualidade, faz da USC
uma Universidade com índices satisfatórios,
dando ênfase para a nossa metodologia de

excelência educacional acontece todos os
dias na Instituição, nas reflexões, debates e
diálogo interno que favorece o crescimento e
solidifica a responsabilidade de todos com o
processo de aprendizagem. O compromisso
da excelência requer um esforço conjunto
de toda a comunidade universitária que se
manifesta também no planejamento cooperativo, nas decisões partilhadas, no trabalho
colegiado, na busca de aperfeiçoamento
que prioriza um ambiente universitário de
experimentação e avaliação”, finaliza.

“Encantamento. Esta palavra revela o sentimento de uma ex-aluna
e, hoje, docente. Ser professora desta
Universidade com conceito 4 no MEC
e estar entre as 10% melhores do Brasil
é um privilégio e, ao mesmo tempo,
assumimos um compromisso ainda
maior, em dar continuidade ao sonho
da nossa fundadora Madre Clélia Merloni – ‘Educar é uma obra de Amor’. É
contribuir com sonhos, é possibilitar
a abertura de novos horizontes para aqueles que, por um motivo ou
outro (que não é por acaso), vieram fazer parte desta história, que
se iniciou há 60 anos. Alicerçada numa formação humana integral e
nos valores Cristãos, cada graduando faz a diferença por onde passa
por sua postura profissional, ética e humana”.
Prof.ª M.ª Helena Aparecida Gica Arantes
Leciona as disciplinas de Comunicação e Expressão,
Técnica de Comunicação e expressão em sala de aula;
Ética e Cultura Religiosa e Literatura Infanto-juvenil.
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MONITORIAS

ESTÁGIOS

CONHEÇA AS POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM NA PRÁTICA
MONITORIAS
Como parte do Programa de Incentivo Acadêmico, a USC
possui as atividades de Monitoria, que funcionam como um
espaço de aprendizagem caracterizado pela cooperação entre
estudantes e professores.
O estudante poderá se inscrever de acordo com as datas informadas no Calendário Acadêmico, diretamente na Central
de Atendimento da USC.

NA UNIVERSIDADE EXISTEM DOIS TIPOS DE MONITORIA:
MONITORIA SUBSIDIADA: destinada aos estudantes monitores que receberão Bolsa de Iniciação Acadêmica (para os monitores de disciplinas com mais de 70 alunos e para os monitores de alunos com necessidades especiais);

MONITORIA NÃO SUBSIDIADA: destinada aos alunos moni-

Quer saber mais?

Envie um email para centraldeatendimento@usc.br ou
entre em contato pelo telefone (14)2107-7000

tores que, independentemente de bolsa, pretendem atuar
como tal.

ESTÁGIOS
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Costa que há um ano faz estágio em um
escritório de Arquitetura e Urbanismo
também em Bauru. Fernando está no
3º ano do curso e diz que já aprendeu
muito com o estágio. “Aprendi como ter
uma postura profissional no ambiente
de trabalho. E mais: a organização e o
funcionamento de uma empresa, fazer
orçamentos de materiais que serão utilizados na obra, contratos
com prestadores de serviços, como ter um bom relacionamento com o cliente e
o manuseio de equipamentos e softwares para execução de projetos diversos”,
conta.
Diferente dos meninos,
a estudante do 1º ano do
curso de Fisioterapia, Isabel
Soares, realiza um estágio
que é obrigatório para o
seu curso. Nele, os estudantes precisam cumprir uma
carga horária de 54 horas,
sendo 21 delas com a parte teórica e 33 na prática.

“O objetivo deste estágio é observar e
identificar os ambientes de aprendizagem específicos para o curso. No estágio
acompanhamos a rotina de trabalho,
por meio de técnicas de observação, em
suas diversas áreas de atuação, na avaliação do paciente, no planejamento da
intervenção, execução do tratamento e
alta”, diz.
Fotos: Acervo DICOM

Quem pensa que basta apenas estudar
a teoria e não vivenciar a prática durante
o período da Graduação está enganado.
Hoje, além do ensino em sala de aula é
preciso saber como é o dia-a-dia das
profissões e quais serão as dificuldades
encontradas pelos profissionais ao longo
de suas carreiras.
Estas perspectivas não foram diferentes para os estudantes João Francisco
Araújo e Fernando Costa (ao lado), que
realizam estágio, na área profissional escolhida não obrigatório.
João, que está no 4º ano do curso de
Publicidade e Propaganda, conta que o
caminho percorrido para que conseguisse um estágio não foi fácil, mas depois de dois anos de inúmeras tentativas,
a oportunidade apareceu. “Aqui na empresa eu fotografo e trato as imagens dos
produtos para serem colocadas na loja
virtual, extraio emails segmentados, gerencio plataformas de email marketing,
cuido das redes sociais da empresa, crio
banners visuais, cartões fidelidade e rótulos para novos produtos”.
O mesmo acontece com Fernando

A estudante Isabel Soares durante o estágio

ELES DÃO AS DICAS PARA
OS FUTUROS ESTAGIÁRIOS

Dicas do Fernando
• Monte um currículo bem estruturado, com cursos,
portfólio e experiências acadêmicas ou profissionais
• Faça uma seleção de empresas, levando em conta seus
interesses
• Apresente-se na empresa para uma entrevista e,
quando for chamado, seja pontual, natural, não se
valorize demais, seja objetivo e não se esqueça da
aparência que é um ponto importante
• No estágio: seja proativo, não espere que passem algo
a fazer, vá atrás e demonstre interesse, seja humilde,
tenha opiniões e ideias concretas

Dicas do João
• Seja comunicativo e mantenha-se atualizado
com tudo que acontece mundialmente e na
profisãos escolhida
• Continue estudando e absorvendo
conhecimentos, pois nunca é demais
• Muito cuidado com as redes sociais, pois a
maioria das empresas pesquisam os perfis de
seus futuros funcionários ou estagiários

A USC conta com a Central de Talentos, um
espaço para orientação de professores e
estudantes sobre estágios, facilitando a inserção
dos estudantes da USC no mundo do trabalho.

Ficou interessado? Quer saber mais?
Mande um email para
centraldetalentos@usc.br
ou ligue para (14)2107-7253/2107-7179
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OPORTUNIDADES

PARA

ESTUDAR

Acesso e incentivo à educação
A USC possui programas para que o estudante
possa cursar a graduação com bolsas. Incentivo para
que realize o sonho de se formar e ter uma carreira.

O Programa Universidade para
Todos é destinado à concessão de
bolsas de estudo integrais e parciais
(50% ou 25%) para estudantes de cursos de Graduação em instituições privadas de ensino superior,
com ou sem fins lucrativos.
A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não
portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar
por pessoa não exceda o valor de até um salário mínimo e meio.
Já as bolsas de estudo parciais de 50% ou de 25%, cujos critérios
de distribuição são definidos em regulamento pelo Ministério
da Educação, serão concedidas a brasileiros não portadores de
diploma de curso superior, cuja renda familiar por pessoa não
exceda o valor de até três salários mínimos, mediante critérios
definidos pelo Ministério da Educação.
A bolsa será destinada:
• a estudantes que tenham cursado o Ensino Médio completo
em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral
• a estudantes portadores de deficiência, nos termos da lei
• professores da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do
magistério da educação básica, independentemente da renda a
que se referem os §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei
A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo
máximo para a conclusão do curso de Graduação, dependerá
do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas expedidas pelo Ministério da Educação.
O estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado
pelos resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou outros critérios a serem
definidos pelo MEC e, na etapa final, selecionado pela Instituição de Ensino Superior, segundo seus próprios critérios, à
qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo
candidato. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela
veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas
por ele prestadas.
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BOLSA ARARIBÁ

Bolsa destinada a estudantes da Reserva Indígena de Araribá, localizada no município de Avaí
e composta pelas aldeias Tereguá, Nimuendajú,
Ekeruá e Kopenoty. Estes estudantes possuem
bolsa integral.

O programa Escola da Família é
oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e concede bolsas de estudo em IES particulares a alunos de baixa renda, em
troca do desenvolvimento de atividades nas áreas esportiva, cultural,
saúde, lazer etc, que são realizadas, aos finais de semana, em
escolas estaduais.
Os alunos são contemplados com bolsas 100%.
Mais informações no site escoladafamilia.fde.sp.gov.br

O programa insere estudantes pesquisadores da Graduação na rede estadual de
ensino para que contribuam
com os professores, auxiliando no atendimento a crianças em processo de alfabetização, na organização das aulas e na assistência
aos alunos. A Bolsa é específica para estudantes dos
cursos de Pedagogia e Letras.
O beneficiado terá uma carga horária de 20 horas
semanais, recebendo a Bolsa e uma ajuda de custo
conforme sua frequência.
Mais informações no site lereescrever.fde.sp.gov.br

FUNDO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
É um programa do Ministério da Educação
para financiar a graduação de estudantes
FIES
matriculados em Instituições de Ensino
Superior, com o auxílio do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) em parceria com a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil.
Para inscrição no FIES é necessário que o estudante esteja
regularmente matriculado em um curso superior e tenha
prestado o Enem.
Mais informações no site sisfiesportal.mec.gov.br ou
pelo telefone 0800-616161.
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

ER

O crédito universitário PRAVALER
permite ao estudante pagar os seus
estudos ao longo do tempo, como um
financiamento. É uma alternativa de
financiamento para estudantes que estejam devidamente matriculados e não tenham pendências junto ao SCPC e Serasa.
Com o PRAVALER é possível parcelar o pagamento das
mensalidades e ter o dobro de tempo para pagá-las, sem acumular o pagamento.
Mais informações no site creditouniversitario.com.br

R

PEC-G
O Programa de Estudantes - Convênio Graduação
(PEC-G), estabelecido entre a USC e os Ministérios da
Educação e Relações Exteriores, oferece a oportunidade de formação superior a cidadãos de países em
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos
educacionais e culturais. No Brasil, atualmente, há 97
IES credenciadas no programa, sendo 40 no Estado de
São Paulo e apenas uma em Bauru: a USC.

USC - 2012
PROUNI

371

Bolsa Araribá

20

Escola da Família

360

Ler e escrever

35

FIES

110

PRAVALER

6

PEC- G

2

Fotos: Acervo pessoal

Eu tenho!
“A bolsa que tenho na Universidade Sagrado Coração é Escola
da família, por meio da qual presto
serviços aos finais de semanas com oficinas culturais e manuais. Obtive a bolsa no primeiro
ano de faculdade , quando ainda morava em Barra
Bonita, cidade natal, onde permaneço até hoje, apesar
de morar em Bauru. O curso que estou me graduando
é Letras – Português/Inglês e estou no último ano e a
oportunidade dada pela Universidade e pelo governo
é muito gratificante.Vejo que para realizar um curso de
graduação está muito acessível, basta o jovem procurar.
Referente ao curso que estou cursando , está sendo e vai ser
de grande valia para o meu currículo e vida profissional”.
Elisangela Anjo Ferreira cursa Letras – Português/ Inglês

Estudantes Beneficiados

“Curso Administração com auxilio da bolsa Escola da Família.
Por meio da bolsa estou realizando
o sonho de ser graduado, além de
estar agregando valor à minha vida
profissional. Só tenho a agradecer
com o aprendizado adquirido dentro
da escola onde trabalho com as oficinas. O Programa Escola da Família
resgata valores esquecidos na comunidade e transforma realidades, é
um exemplo de cidadania”.
Fernando de Paula Rui cursa
Administração

“Sou graduanda do 4º ano de
Pedagogia, entrei na USC pelo Programa Universidade para Todos
(Prouni), que é do Ministério da
Educação, criado pelo Governo Federal, oferecendo bolsas de estudos
em Instituições de Ensino Superior
Privadas. É muito bom fazer parte
da família USC, sempre amei estudar e meu foco sempre foi na USC,
esse é meu último ano, porém darei
continuidade aos meus estudos”.
Karla Maria Murador cursa
Pedagogia

CONTATO: (14)2107-7000 ou bolsas@usc.br
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Dicas de quem já foi
“No intercâmbio
aprende-se a encontrar
novas oportunidades,
abrir novas portas,
abrir a mente, mudar
de ideia, de objetivos.
É aceitar desafios
constantemente, não
ter medo de arriscar. No
fim, nos surpreendemos,
pois fazemos o que não
imaginávamos que
seríamos capazes” .
Mayara Rossini

“Tenha atitude para tornar
este sonho realidade.
Às vezes escutamos um
não como resposta, mas
continue tentando, mesmo
que alguém fale que você
não vai conseguir, não
desista e tente outra vez”.
Pérola de Goes

Passeio em
Chicago, EUA

Foto: Acervo pessoal
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A crescente procura por profissionais
competentes e com diversas experiências
em seu currículo, são algumas das exigências primordiais das empresas contemporâneas. Hoje, o ideal é ir além, buscar novos
rumos e aperfeiçoar o conhecimento cada
vez mais e é neste momento que entra o
tão sonhado intercâmbio na vida do jovem
universitário.
A estudante do curso de Engenharia de
Produção, Mayara Rossini, pensou desta
forma e, por meio do Programa Ciência sem
Fronteiras, cursou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade Técnica de Lisboa,
em Portugal. Para ela, a experiência foi além
de suas expectativas. “Não imaginava que
poderia conhecer tantas pessoas diferentes,
com culturas tão diversificadas. Aprendi a
lidar com uma nova rotina, novos horários,
novas experiências e responsabilidades”, diz.
Estas perspectivas não foram diferentes
para a futura biomédica Pérola de Góes,
também contemplada com bolsa pelo Programa Ciência sem Fronteiras, que ficou
oito meses na cidade de Ohio, nos Estados
Unidos, onde frequentou disciplinas de seu
curso na Kent State University. “Acredito
que a palavra certa que define o intercâmbio é conhecimento e amadurecimento.
Aprendi muito nesses meses fora do meu
país, longe da minha mãe, minha família
e meus amigos. Longe dos meus costumes
e cultura. Com isso, amadureci durante o
tempo que fiquei nos EUA. E também posso
dizer que o conhecimento que obtive foi
grandioso", declara.

Amanda Blaz é estudante do curso de Farmácia e ficou seis
meses na cidade de Santiago de Compostela, na Espanha,
onde estudou na Universidade Santiago de Compostela
(USC). A estudante conta que teve uma convivência tranquila na Instituição e conheceu muitas pessoas. “De início, as
pessoas eram um tanto quanto frias, devido a seus hábitos
e costumes, diferentes dos nossos aqui no Brasil, mas logo
depois tudo se tranquilizou, sem contar que ganhei muitos
amigos brasileiros que estavam fazendo intercâmbio junto
comigo", diz.
Já Vânia Prates, do curso de Arquitetura e Urbanismo,
diz que no começo ficou um tanto receosa com a novidade
do intercâmbio, mas foi muito bem recebida em Portugal e
contou com a presença de mais quatro meninas brasileiras
para dividir as experiências do dia a dia. “Na faculdade fui
muito bem recebida, os portugueses são mais quietos que os
brasileiros, mas muito simpáticos. Eu morei com mais quatro
meninas brasileiras, cada uma de um canto do Brasil, foi muito
interessante a mistura de culturas. Nosso apartamento ficava
em um bairro bem familiar e os moradores diziam que gostavam de ouvir como falamos”, conta a estudante que também
foi contemplada pelo Programa Ciência sem Fronteiras e
cursou Novas Tecnologias de Construção.

“Dica 1: FAÇAM INTERCÂMBIO!
Garanto que mudará suas vidas;
Dica 2: Medo do desconhecido
todo mundo tem, mas
quando chega em outro país
você encontra um monte de
brasileiros como você e aí fica
tudo bem;
Dica 3: Você não adquire só
conhecimento na sua área
de estudo ou seu curso, você
aprende a ver tudo de maneira
diferente, o que é muito
gratificante”.

Vânia Prates
l

Possibilidades de
intercâmbio na USC
A USC oferece aos seus estudantes convênios e parcerias internacionais
com diversas Universidades por todo o Mundo.
Ainda é participante do Programa Ciência sem Fronteiras, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O objetivo é
promover e incentivar a internacionalização da ciência e da tecnologia por
meio do intercâmbio. O programa oferece bolsas para alunos de graduação
e pós-graduação.

Quer saber mais?
Foto: Acervo pessoal

Em Faro, Portuga
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Foto: Acervo pessoal de Amanda Blaz

A vida fora de casa: novos
amigos e costumes

Visite o Departamento de Relações Internacionais, acesse
www.usc.br/intercambio ou entre em contato pelo email ird@usc.br.
Para o Programa Ciência sem Fronteiras, acesse cienciasemfronteiras.gov.br
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20 anos de
atividades,
ações e
projetos

Foto: Acervo pessoal de Gislaine Aude Fantini

Universidade Aberta

A

Atividades

Os alunos da UATI possuem variadas
opções de atividades, conforme a programação oferecida, tendo como eixo principal a “Lição dos Grandes Mestres”, que
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1ª turma UATI

é semanal e de integração e socialização.
além disso, dá aulas de Espanhol para os
Destaque também para as atividades fíalunos. “Sempre gostei da Língua Espasicas/esportivas, preventivas de caráter
nhola, por isso dou as aulas por prazer.
educativo, cultural, religioso e comuniÉ muito bom passar o conhecimento que
tário, conforme a programação oferecida
adquirimos para as outras pessoas”, diz.
em cada semestre e baseada na filosofia
Divino conta que está sempre busdo humanismo cristão, inserindo-se em
cando coisas novas para trazer aos seus
projetos de professores especializados,
alunos. “Busco sempre complementar as
alunos pesquisadores e voluntários que inaulas e trazer coisas novas para os alucentivam o idoso a exercer sua criatividade
nos, pois é importante praticar a língua
e desenvolver seus talentos, compartilhanfrequentemente”, declara.
do experiências profissionais e
vivenciais. “Uma das mais enriquecedoras características desse
As alunas Neyde
programa que une a maturidade
Gimenez e Célia Salles
com o estudante de
de nossos alunos da UATI com
Administração, Divino
o clima juvenil da Universidade
Junior, durante a aula
é poder presenciar a integração
de Espanhol.
saudável entre as gerações, num
verdadeiro encontro”, comenta a
coordenadora da UATI.

Ensinar na UATI:
troca de
experiências

O estudante do 4º ano do curso de Administração, Divino
Junior, realiza estágio obrigatório de seu curso na UATI e,

Foto: Acervo DICOM

s mudanças ocorridas na sociedade, ao longo do tempo e a busca
constante pelo bem-estar físico,
emocional e social, fizeram da chamada
terceira idade uma geração de pessoas
ativas e motivadas e que não perdem
tempo quando o assunto é voltar para a
sala de aula e aprender mais, se integrar,
fazer novas amizades e, o mais importante, se divertir.
Estas características são primordiais
para a Universidade Aberta à Terceira
Idade, a UATI da USC que, desde 1993,
possui uma visão pioneira na cidade de
Bauru. “Abrir uma Universidade para
o público da terceira idade, de início,
pareceu um projeto ousado e inovador,
porém com o apoio e confiança da USC,
este projeto, embasado no aumento da
expectativa de vida da população brasileira se transformou em uma referência
na valorização das pessoas idosas”, declara a Prof.ª M.ª Gislaine Aude Fantini,
coordenadora da UATI.
Hoje, 20 anos depois, a UATI se consagra como um grande Programa de Extensão, destinado a pessoas de ambos os
sexos, com mais de 50 anos. “Vivenciar o
envelhecimento com coragem, disposição
e vontade de aprender cada dia mais, são
as principais características presentes em
nossos alunos”, diz Gislaine.

Foto: Acervo DICOM

à Terceira Idade

Turma de 2013

Como um Programa de Extensão enriquecedor e repleto
de boas realizações, a UATI comemora 20 anos em 2013 e tem
alunas que foram pioneiras neste projeto e permanecem até
hoje. As senhoras Helena da Silva Pires, Maria Helena Pinho de

Faça parte do grupo da UATI/USC.
Envie um email para

terceiraidade@usc.br
ou ligue

14)2107-7027

Assis, Maria Aparecida Vasconcellos, Izabel de Oliveira Medina
e Zenaide Sacomandi fazem parte da UATI desde 1993 e por
aqui já participaram de inúmeras atividades. São ativas e motivadas sempre!

COM A PALAVRA, AS CINCO PIONEIRAS DA UATI
“Não tive oportunidades de estudar, fiz até o primeiro grau, por isso a
UATI sempre foi um sonho meu e é como se fosse a minha segunda casa.
Aqui eu me realizo! Fiz muitas matérias e fundei o Clubinho que já vai
fazer 18 anos, no qual organizo festas e viagens.
Amo esta Universidade e estar aqui. Acho que outras pessoas deviam
conhecer e vir participar como todas nós. É maravilhoso!”
Maria Aparecida Rocha Vasconcelos

“Estou aqui há 20 anos! Ao entrar na
UATI senti que novos rumos se abriram
pra mim. Foi uma mudança radical na
minha vida. Fiz vários cursos, vários
idiomas e curso de literatura.
Aqui eu sinto uma liberdade de agir,
fazer e conquistar novas amizades”.
Isabel de Oliveira Medina

“A UATI para mim foi um
premiado’ que recebi de‘bilhete
Divido a minha vida com Deus.
e o depois daqui. Antes o antes
uma pessoa quieta e bem eu era
depois que eu vim para caseira,
mudei totalmente. Par ticia UATI,
tudo e sou muito ativa. po de
Sou uma
mulher totalmente difere
Maria Helena Pinho de nte”.
Assis
Foto: Acervo DICOM

meus filhos
“Me aposentei em 1982, i sozinha
ue
fiq
eu
e
m
todos casara
que ia abrir
em casa. Quando soube ar, fiz a micur
pro
vim
o
log
TI,
a UA
primeira
nha matrícula e sou da 1993.
sto
ago
em
turma, entrei
to à vonAqui é minha casa, me sincá”.
ra
pa
vir
de
sto
go
e
e
tad
Helena Silva Pires

“Estou aqui desde o primeiro dia de atividades. A UATI
faz parte da minha vida, pois aqui aprendi muita coisa.
Tive aulas de Francês, Língua Portuguesa, Espanhol e da
maioria das atividades que são oferecidas em todos os
semestres. Sempre procuro participar de tudo. Os amigos
que fiz são como se fossem da minha família”.
Zenaide Lopes Sacomandi

Helena da Silva Pires, Isabel de
Oliveira Medina, Gislaine Aude Fantini
(coordenadora da UATI/USC), Maria
Aparecida Rocha Vasconcellos, Zenaide
Lopes Sacomandi e Maria Helena Pinho
de Assis.
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A Pastoral da Universidade
(PdU) dá oportunidades
para que estudantes,
funcionários e professores
possam trilhar os caminhos
do espírito que conduz a
Jesus que é
Caminho, Verdade
e Vida e, ao mesmo
tempo, nos chama para a
evangelização.
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A Pastoral durante
reflexões e orações
na Capela

Atividade com
os professores

Fotos: Acervo DICOM

Evangelizar é um apelo e uma
missão de todos a serem “boas notícias”
e construírem a civilização do amor, da
paz, da fraternidade, no ambiente em que
vive e nas relações cotidianas.
A USC, nestes 60 anos, atenta à tradição e à inovação, foca no ideal de Madre
Clélia Merloni, fundadora do Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
(IASCJ), de tornar o Sagrado Coração de
Jesus amado e conhecido em toda parte.
Com o amor de Cristo, a PdU tem o
papel de fazer com que todos, ao passarem
pela USC, sintam e respirem um ambiente
diferente nos valores, nas atitudes, nas
relações interpessoais, na busca de solução
e de sentido para suas vidas.
Com estes propósitos e atenta às várias
dimensões do ser humano, a Pastoral da
Universidade oferece à comunidade usqueana algumas atividades e momentos
de integração entre fé e razão, fé e vida e
fé e cultura, possibilitando uma formação
integral e projeto de vida que contemple
sua relação com Deus, consigo mesmo,
com as pessoas e com o mundo.

Ampliação Pastoral
Em 2013 a PdU contou com o auxílio
do Prof. Esp. Cleiton José Senem que se
dedicou à sensibilização dos professores
para a promoção de maior integração
entre todos os usqueanos (funcionários,
estudantes e professores).
Durante o primeiro semestre, os professores puderam participar de um encontro de formação e apresentação do
folder da pastoral para saber como aplicar
as atividades pastorais em sala de aula.
A Pró-Reitora de Extensão e Ação
Comunitária, Prof.ª Irmã Jucélia Melo,
afirma estar animada com as propostas
e inovações da Pdu. “Espera-se que todos
os estudantes, professores e funcionários
sejam permeados pelos valores humanos
e cristãos, criando-se, assim, uma Universidade em Pastoral”.

Conheça as
Atividades da PdU:
• Sessões Solenes das formaturas
• Reflexão, momentos de espiritualidade
e partilha
• Celebrações Eucarísticas
• Atividades esportivas
• Serenata do Sagrado
• Atendimento pessoal e
orientação espiritual
• Sacramento da confissão
• Catequese
• Campanhas solidárias
• Reflexões com os alunos durante os intervalos
sobre o tema Juventude e Fraternidade, “Porta
Fidei”, dentre outros assuntos

Para participar:
Envie um email para
comunitaria@usc.br ou
entre em contato pelo
telefone (14) 2107 7263

A PdU fica na Pró-Reitoria
de Extensão e
Ação Comunitária
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Cleide Lucilene Leme Nahum e José Antônio
Nahum são pais de Renata Leme Nahum
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de um filho, propicia a ele o encaminhamento para a vida, nos
enche de orgulho e nos dá uma
sensação de tranquilidade, de
confor to e de dever cumprido,
com nosso esforço, na medida
do possível. No caso de nossa
filha, tendo ela alcançado nota
expressiva na prova do Enem ,
conquistou o direito de cursar
pelo Programa Universidade para
todos (Prouni) o curso desejado, Ciência da Computação, na
Universidade por ela escolhida,
a USC, que possui conceito elevado, refletindo diretamente no
diploma , no currículo e no novo
profissional que se apresenta

para o mercado de traba
lho. O
prédio, a estrutura, a Reito
ria, funcionários, os professores
, enfim,
tudo na Universidade
foi muito relevante, pois nossa
filha se
sentia importantíssima,
sempre
com semblante de muita
satisfação por ser aluna da US
C, muito
motivada e, por conta dis
so, foi
sempre muito aplicada,
sempre
elogiada pelos mestres
. Foram
muitos finais de semana
estudando, com muito praz
er, pois
colheu os frutos dos seus
esforços,
conseguindo concluir um
curso
muito difícil, em quatro an
os, sem
uma dependência sequ
er”.

Fotos: Acervo pessoal

A USC
PELOS PAIS

preocupações
“Uma das grandes
s é com o futuro
dos pais e familiare
s os aspectos, por
dos filhos em todo
ofissão e a quaisso a escolha da pr
o de ensino são
lidade da instituiçã
portância neste
de fundamental im
is de duas filhas,
contexto. Somos pa
nca teve dúvidas
a primogênita nu
ama Língua Porsobre a profissão,
a. Desde muito
tuguesa e Literatur
rcada por livros.
pequena vivia ce
o Médio com 16
Terminou o Ensin
o meta estudar
anos e tinha com
tou vestibular em
na USC, nem pres
e. Nossa alegria e
outra Universidad
o pais só aumentranquilidade com
dos anos, pois
tou com o pass ar
o de excelência,
além de um ensin
eocupação com a
vemos na USC a pr
s tão importantes
formação de valore
de. No momento
na nossa socieda

da visita da família no início do primeiro ano de Letras da Thamires, a
Thainá, nossa outra filha, mais nova,
já se apaixonou pelas instalações do
bloco de Fisioterapia, profissão por
ela escolhida e não abria mão de
fazer seu curso na USC, nem prestando vestibular em outras Instituições também. Hoje, cinco anos após
nosso primeiro contato como pais
com a Universidade, podemos dizer
que ela superou todas as nossas expectativas. A Thamires já terminou
Letras no final de 2012, passou em
2º lugar no concurso para professora
de Língua Estrangeira da prefeitura de Agudos e está trabalhando e
fazendo Pós- Graduação em Ensino
de Língua Estrangeira, também na
USC. Já a Thainá está cursando o
segundo ano de fisioterapia, cada

dia mais encantad
a com o curso e
com a estrutura
oferecida. Como
pais, podemos di
zer que estamos
muito satisfeitos
com a formação
que nossas filhas es
tão recebendo e
encaramos como o
mais importante
investimento que
fazemos, pois é
essa a melhor hera
nça que podemos
deixar para elas. Só
temos a agradecer aos professo
res e também às
Irmãs Apóstolas po
r fazerem desta
Universidade mui
to mais que uma
casa de ensino. Pr
oporcionam aos
nossos filhos um am
biente saudável,
acolhedor a exem
plo do Sagrado
Coração de Jesus
e como minhas
filhas sempre dizem
: Estudar em um
lugar onde o próp
rio Jesus Eucarístico está presente
e acolhe todos os
alunos que o proc
uram na capela é,
realmente, um priv
ilégio.”

Simone Guilhem Tolosa Pires de Bortolli e Emerson de Bortolli são
pais de Thainá Tolosa de Bortolli e Thamires Tolosa de Bortolli
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“Iniciei minha carreira acadêmica como professor de Anatomia na
USC, no ano de 1984. Formado pela
mesma Universidade em Ciências
Biológicas, no ano de 1980, ingressei
na Pós-Graduação, nível Mestrado,
no Programa de Pós Graduação em
Ciências Biológicas – área de concentração – Anatomia, na UNESP,
Campus de Botucatu, em 1983. Na
sequência, obtive o título de Doutor no mesmo programa no ano
de 1988. Finalmente, fiz meu Pós
- Doutorado na University of Copenhagen na Dinamarca em 1995, na
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área de Neurociências. Atuei como
docente na USC de 1984 a 1987. Atualmente, sou professor associado
(A3) e chefe do Departamento de
Ciências Biológicas da FOB/USP.
O papel do pesquisador na sociedade se reveste de importância
ímpar na medida em que, a evolução
da espécie humana no planeta, está
diretamente ligada à sua capacidade
adaptativa às mudanças cíclicas,
próprias da espécie. Nesse contexto,
o pesquisador é de vital importância
para que estejamos aqui ainda por
muitos séculos”.

Antônio de
Castro Rodrigues,
56 anos.

Foto: Acervo DICOM

Cursou Ciências Biológicas na turma
de 1980. Foi professor da disciplina
de Anatomia em 1984 na USC.
Atualmente é pesquisador e chefe
do Departamento de Ciências
Biológicas na FOB/USP .
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Grupos de Pesquisa
QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO

IMPLANTODONTIA - USC BAURU

PROF. RESPONSÁVEL • Alberto de Vitta

PROF.ª RESPONSÁVEL • Jéssica Lemos Gulinelli

CITOGENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR
PROF.ª RESPONSÁVEL • Marilanda Ferreira Bellini

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER

REGENERAÇÃO TECIDUAL ENGENHEIRADA

ANATOMIA FUNCIONAL

PROF.ª RESPONSÁVEL • Angela Mittie Otta Kinoshita

PROF. RESPONSÁVEL • Jorge Antonio de Almeida

PROF.ª RESPONSÁVEL • Marta Helena Souza De Conti

TECNOLOGIAS, ESTUDO DIRIGIDO E EDUCAÇÃO

ESTUDOS EM TOXICOLOGIA AMBIENTAL E
BIOLOGIA E TOXICOLOGIA DA REPRODUÇÃO

PROF. RESPONSÁVEL • Mauricio de Almeida Cardoso

PROF. RESPONSÁVEL • Antonio Walter Ribeiro de
Barros Junior

MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
PROF.ª RESPONSÁVEL • Beatriz Antoniassi Tavares

GRUPO DE TRABALHO EM ALTERAÇÕES
PERIODONTAIS E IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS

PROF.ª RESPONSÁVEL • Juliana Elaine Perobelli

BIOMARCADORES MOLECULARES E INFLAMAÇÃO
EM NEOPLASIAS E DOENÇAS ASSOCIADAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Juliana Garcia de Oliveira

TEORIA FUNDAMENTADA EM DADOS

PROF.ª RESPONSÁVEL • Beatriz Maria Valério Lopes

PROF.ª RESPONSÁVEL • Leila Maria Vieira Moreira

FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA

GÊNERO, SEXUALIDADE E SOCIEDADES

PROF.ª RESPONSÁVEL • Bruna Varanda Pessoa

PROF.ª RESPONSÁVEL • Lourdes Feitosa

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM
PACIENTES COM CARDIOPATIA
E/OU PNEUMOPATIA

ASPECTOS MOLECULARES DO HELICOBACTER
PYLORI E DAS DOENÇAS GÁSTRICAS

PROF.ª RESPONSÁVEL • Camila Gimenes

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM ECOLOGIA E
CONSERVAÇÃO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Carla Gheler-Costa

FISIOLOGIA, INFLAMAÇÃO E METABOLISMO
OXIDATIVO EM MODELOS CLÍNICOS
E EXPERIMENTAIS
PROF. RESPONSÁVEL • Carlos Fernando Ronchi

LASER NA ORTODONTIA
PROF. RESPONSÁVEL • Danilo Furquim Siqueira

UTILIZAÇÃO DE MINI IMPLANTES NA MECÂNICA
ORTODÔNTICA
PROF. RESPONSÁVEL • Danilo Pinelli Valarelli

GRUPO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA
EXPERIMENTAL
PROF.ª RESPONSÁVEL • Dulce Helena Jardim Constantino

CONTAMINANTES EM ALIMENTOS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Eliane Maria Ravasi Stefano
Simionato

GRUPO DE PESQUISA EM ENGENHARIA E CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO
PROF. RESPONSÁVEL • Elvio Gilberto da Silva

INFORMÁTICA NA MELHOR IDADE
PROF. RESPONSÁVEL • Elvio Gilberto da Silva

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO APLICADA AOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA SOCIEDADE
PROF. RESPONSÁVEL • Elvio Gilberto da Silva
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PROF. RESPONSÁVEL • Lucas Trevizani Rasmussen

NOVAS TÉCNICAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À
PESQUISA E À PRÁTICA CLÍNICA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Luciana Monti Lima

GRUPO DE PESQUISA EM SAÚDE, QUALIDADE DE
VIDA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Lucilene Ferreira

COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM
PRÓTESES CONVENCIONAIS E SOBRE IMPLANTES
PROF. RESPONSÁVEL • Luis Eduardo Butignon

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO E
SAÚDE COLETIVA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Marcela Pagani Calabria

QUALIDADE DE VIDA E INTERVENÇÃO EM
ÚLCERAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Márcia Aparecida Nuevo Gatti

GREENTECH
PROF.ª RESPONSÁVEL • Márcia Rodrigues de Morais
Chaves

PADRÃO DE ANOMALIAS DENTÁRIAS ASSOCIADAS
TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM APARELHOS
AUTOLIGADOS
PROF. RESPONSÁVEL • Mauricio de Almeida Cardoso

ASPECTOS HISTOLÓGICOS E MOLECULARES DO
PROCESSO DE REPARO TECIDUAL FRENTE ÀS
INFLUÊNCIAS LOCAIS E SISTÊMICAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Patricia Pinto Saraiva

ESTUDOS DOS MEIOS DE OSTEOSSÍNTESES
EMPREGADOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO MAXILO FACIAL
PROF. RESPONSÁVEL • Paulo Domingos Ribeiro Júnior

PROPRIEDADES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
PROF. RESPONSÁVEL • Paulo Henrique Weckwerth

BIOENER
PROF. RESPONSÁVEL • Raul Andres Martinez Uribe

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE E RECIDIVA APÓS O
TÉRMINO DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Renata Cristina Faria Ribeiro de
Castro

ORTOPEDIA MECÂNICA E FUNCIONAL DOS
MAXILARES
PROF.ª RESPONSÁVEL • Renata Cristina Faria Ribeiro de
Castro

TRATAMENTO DAS DISPLASIAS VERTICAIS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Renata Rodrigues de Almeida
Pedrin

AVALIAÇÃO DA ATRATIVIDADE FACIAL
PROF.ª RESPONSÁVEL • Renata Rodrigues de Almeida
Pedrin

MUSICOLOGIA

ASPECTOS CRONOBIOLÓGICOS DO METABOLISMO
E DA REPRODUÇÃO

PROF. RESPONSÁVEL • Marcos da Cunha Lopes Virmond

PROF.ª RESPONSÁVEL • Rita Luiza Peruquetti

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: PROMOÇÃO DA
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

PROF.ª RESPONSÁVEL • Rosa Sulaine Silva Farias

PROF. RESPONSÁVEL • Marcos da Cunha Lopes Virmond

LONGEVIDADE, ENVELHECIMENTO, OCUPAÇÃO,
CULTURA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Maria Amélia Ximenes Correia
Lima

HABITAÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE
GRUPO DE ESTUDOS EM HERPETOFAUNA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Rosangela Aparecida Marques
Martinez

ESTUDOS SOBRE MORBIDADE MATERNA
PROF. RESPONSÁVEL • Ruy Laurenti

REVISTAS CIENTÍFICAS
ALEITAMENTO MATERNO - ASPECTOS
INTERDISCIPLINARES
PROF.ª RESPONSÁVEL • Sandra de Oliveira Saes

PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Sara Nader Marta

ASPECTOS BIOMECÂNICOS EM PRÓTESE
CONVENCIONAL E SOBRE IMPLANTES
OSSEOINTEGRADOS
PROF. RESPONSÁVEL • Thiago Amadei Pegoraro

AGENTES INFECCIOSOS E PARASITÁRIOS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Silvana Torossian Coradi

NÚCLEO DE PESQUISA EM DOENÇA
METABÓLICA CRÔNICA E FISIOTERAPIA
CARDIORRESPIRATÓRIA
PROF.ª RESPONSÁVEL • Silvia Regina Barrile

MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM CRIANÇAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Solange de Oliveira Braga
Frangolin

QUALIDADE DE VIDA E INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Sandra Fiorelli de
Almeida Penteado Simeão

CONTROLE GENÉTICO DAS CÉLULASTRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS
CULTIVADAS E A UTILIZAÇÃO EM ENSAIOS
PRÉ-CLÍNICOS
PROF. RESPONSÁVEL • Spencer Luiz Marques
Payão

AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA E
PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES NAS
LESÕES DE NERVOS PERIFÉRICOS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Stela Neme Daré de
Almeida

PARASITOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUAS
INTERIORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Vanessa Abdallah Doro

IMUNOREGULAÇÃO EM CONDIÇÕES
INFLAMATÓRIAS E INFECCIOSAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Ana Paula Favaro
Trombone

ESTUDOS METODOLÓGICOS EM IMAGEM
CORPORAL
PROF.ª RESPONSÁVEL • Angela Nogueira Neves

EKOMAS
PROF.RESPONSÁVEL • Edilson Moura Pinto

FISIOTERAPIA NAS DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS
PROF. RESPONSÁVEL • Eduardo Aguilar Arca

O USO DE BIOMATERIAIS EM PROCESSOS
REGENERATIVOS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Natália Marcumini Pola

CANTEIRO VIVO
PROF.ª RESPONSÁVEL • Paula Valeria Coiado
Chamma

ECTOPARASITOS DE PEIXES DE ÁGUAS
INTERIORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROF. RESPONSÁVEL • Rodney Kozlowiski de
Azevedo

TERAPIA LASER DE BAIXA POTÊNCIA
PROF. RESPONSÁVEL • Rodrigo Leal de Paiva
Carvalho

COMUNICAÇÃO, MÍDIA E SOCIEDADE
PROF.ª RESPONSÁVEL • Sonia Aparecida
Cabestré

ANÁLISE DO DISCURSO: (RE)LEITURA E (RE)
PRODUÇÃO TEXTUAL
PROF.ª RESPONSÁVEL • Gesiane M. Branco Folkis

MIMESIS

É a revista semestral da
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós- Graduação (PRPPG),
online, dedicada às Ciências
Humanas, Sociais Aplicadas
e Artes, que pretende apresentar-se como um meio, ao
mesmo tempo pedagógico
e crítico, de divulgação dos
saberes constituídos pelas pesquisas e reflexões de
especialistas que tenham interesse nas questões
que são objeto de investigação destas ciências.
A revista aceita artigos originais, ensaios, estudos críticos, resenhas sobre temas ou teorias da
atualidade, sem deixar de considerar relevantes
as contribuições investigativas, de caráter mais
acadêmico, sobre questões e autores clássicos.
Os trabalhos encomendados ou recebidos serão
publicados no idioma do autor.
O periódico possui um Conselho Editorial,
que decide sobre a publicação do trabalho encaminhado, seguindo rigorosa avaliação por pares,
reconhecidos especialistas na área à qual se insere
o trabalho apresentado.

MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
PROF.ª RESPONSÁVEL • Beatriz Antoniassi
Tavares

FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Letícia Carnaz

ASPECTOS BIOMECÂNICOS EM PRÓTESE
CONVENCIONAL E SOBRE IMPLANTES
OSSEOINTEGRADOS
PROF. RESPONSÁVEL • Thiago Amadei Pegoraro

MUSHROOMS
PROF.ª RESPONSÁVEL • Meire Cristina Nogueira

SALUSVITA

É uma publicação quadrimestral editada pela USC
e dedicada às Ciências Biológicas e da Saúde. Tem a
finalidade de apresentar artigos originais, ensaios, documentos, resenhas críticas
e colaboração de caráter informativo que se enquadrem
nas instruções que constam
das normas da Revista, fornecidas aos autores.
A publicação é responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- graduação (PRPPG), sob
orientação de um Conselho Editorial, constituído
por pesquisadores da Instituição e um Conselho
Científico representado por especialistas de
renome nacional e internacional.

APINHAMENTOS
PROF. RESPONSÁVEL • Danilo Furquim Siqueira

Para submissão de trabalhos nas revistas, os
interessados deverão encaminhar o material
em arquivo word para o email: revistas@usc.br.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Aprendizado para a vida
Um sonho

A estudante sempre quis ser pesquisadora
e poder contribuir com a sociedade por
meio de suas descobertas. “É um mundo
fascinante. Quando entrei na USC e vi que
vários professores pesquisavam, me encantei
e comecei a me interessar pelos temas. Vi que
a pesquisa é o que eu gosto e quero fazer”.
Para histórias como esta serem possíveis, a Universidade proporciona ao estudante as possibilidades de torná-lo um
pesquisador, oferecendo infraestrutura
adequada e corpo docente qualificado,
além de incentivos para apresentação dos
resultados das pesquisas em congressos e
jornadas no Brasil e no exterior.

Importância

Para o Prof. Dr. Alberto de Vitta, coordenador da Iniciação Científica na USC a
pesquisa é um diferencial na vida acadêmica e profissional do estudante. “A Iniciação
Científica desperta a vocação e incentiva
novos talentos potenciais, tanto na carreira
profissional como na acadêmica”, diz.
Já a jovem Mariana acredita que a Iniciação Científica é fundamental. “É muito
importante o graduando ter uma Iniciação
Científica, pois sempre em concursos é
analisado o currículo e a pesquisa conta
muitos pontos. Com a Iniciação Científica
o estudante também poderá aprender a ler
artigos, o que é fundamental no conhecimento acadêmico e profissional”.

“A Iniciação Científica é muito importante. Comecem a acompanhar pesquisas de outros
estudantes, questionem os professores sobre o assunto e demonstrem interesse. Tenham ideias
e dediquem parte de seu tempo só para a pesquisa, pois ela necessitará de um esforço maior e
um carinho no que está fazendo”. Mariana Marques Escobar Bueno
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Foto: Acervo DICOM

M

ariana Marques Escobar Bueno
é estudante do 3º ano de Odontologia, tem bolsa integral, excelente aluna e pesquisadora de Iniciação
Científica pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), com
orientação da Prof.ª Dra. Ângela Mitie
Otta Kinoshita.
Mariana pesquisa sobre o efeito
da menopausa no reparo ósseo,
utilizando ratas da espécie
Wistar no experimento.
De acordo com ela, a
pesquisa avalia a menopausa, hoje cada
vez mais precoce
nas mulheres, que
acelera casos de
osteoporose, prejudicando, muitas vezes,
o tratamento dentário. “Essa pesquisa é
muito importante,
pois hoje em dia as
mulheres entram na
menopausa mais rápido e tendem a ter
osteoporose, o que
prejudica os tratamentos dentários,
como os implantes,
por falta de osso”, diz.

Bolsas de Iniciação Científica

A USC oferece diversos programas. Saiba como participar

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
(PIBIC/CNPQ)

Valor da bolsa: R$ 400,00
Período de inscrição: janeiro a março
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Doutor

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI/ CNPQ)

Valor da bolsa: R$ 400,00
Período de inscrição: janeiro a março
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Doutor

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PARA O ENSINO MÉDIO (PIBIC EM/ CNPq)

Valor da bolsa: R$ 100,00
Período de inscrição: junho a agosto
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Doutor

FUNDO DE AMPARO À PESQUISA (FAP/USC)

Valor da bolsa: R$ 400,00
Período de inscrição: janeiro a março
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Mestre

PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIVITI)
Projeto voluntário
Período de inscrição: janeiro a março
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Mestre

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIVIC/USC)
Projeto voluntário
Período de inscrição: janeiro a março
Local de inscrição: www.usc.br/pos_graduacao
Titulação mínima do orientador: Mestre

Saiba mais
• Todos os estudantes dos cursos de Graduação podem participar, desde que tenham cursado
disciplinas de pesquisa
• Para participar é necessário ter currículo atualizado na Plataforma Lattes
• Informações na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo telefone (14)2107-7112/7260
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“Fiz minha especialização em
Análises Clínicas nos anos de 1990
e 1991, tendo como foco ampliar
conhecimentos e visando a sua
aplicabilidade, principalmente em
Micologia (ciência que estuda os
fungos), área em que eu já atuava
como bolsista no Instituto Lauro
de Souza Lima, em Bauru.
Os conteúdos abordados em
todas as disciplinas foram inovadores, contando com profissionais
de alta competência.
Desde 2004, componho o quadro de Pesquisadores Científicos
do Instituto Lauro de Souza Lima,
no setor de Microbiologia, onde
trabalho à frente do Laboratório
de Micologia, atuando no auxílio
diagnóstico, ministrando aulas e
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cursos, treinamento de aprimorandos do Programa de Aprimoramento Profissional da Fundap
(Fundação do Desenvolvimento
Administrativo), residentes médicos, alunos e profissionais.
Em 2006, fui convidada para
ministrar o módulo de Micologia
Clínica no curso de Especialização em Análises Clínicas na USC e esse honroso
convite se estendeu para
os anos de 2009 e 2011.
Hoje, estabeleço fortes parcerias com profissionais de ensino,
rendendo publicações em revistas
científicas
renomadas”.

Ana Carolina Villas Bôas
Weckwerth, 48 anos.

Fotos: Acervo DICOM

Cursou a especialização em Análises
Clínicas em 1990 e 1991. Lecionou no
mesmo programa, ministrando a disciplina
de Micologia nos anos de 2009 e 2011.
Atualmente é pesquisadora científica do
Laboratório de Microbiologia no
Instituto Lauro de Souza Lima.
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Pós-Graduação

“Janela de oportunidades”. Esta é a
definição da Pró-Reitora de Pesquisa
e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Sandra
de Oliveira Saes, quando questionada
sobre a importância dos cursos de Pós-Graduação para a carreira acadêmica
e profissional.
Tais cursos deixaram de ser apenas
um adicional. Hoje são essenciais para
qualquer carreira. “É preciso atualizar
os profissionais para o mercado de trabalho e capacitar pesquisadores para o
desenvolvimento de produtos e pesquisas
voltados às necessidades da sociedade”,
diz Sandra.
Os cursos de Pós-Graduação oferecidos na USC são divididos em Stricto
Sensu, que compreendem os programas
destinados à formação de pesquisadores,
docentes e profissionais altamente capacitados em nível de Mestrado e Doutorado e
o Lato Sensu, que são os de especialização,
cursos que possuem como meta a capacitação do indivíduo com foco prático
na área de formação ou na ampliação de
seu campo de atuação, acompanhando
as tendências do mercado.
Com 40 cursos de especialização, 1
programa de Mestrado Profissional e
1 programa de Mestrado e Doutorado
Acadêmico, a USC oferece infraestrutura
adequada e avançada aos pós-graduandos.
Os cursos contam com laboratórios de
pesquisas devidamente equipados, laboratórios de informática e rede atualizada
com programas e softwares específicos
para cada área de conhecimento, além
de professores pesquisadores titulados e
que desenvolvem trabalhos específicos
ou vinculados a mais de 70 grupos de
pesquisas cadastrados no CNPq.
84 | Relatório Institucional e Social

Cursos de Pós-Graduação
aliam tradição e inovação
com um aparato de
oportunidades para a
academia e o mercado
“Para a Pró-Reitora de
Pesquisa e Pós–Graduação,
Sandra de Oliveira Saes,
os cursos Stricto e
Lato Sensu oferecem uma
‘janela de oportunidades’
aos estudantes”

O compromisso
A Pró-Reitora afirma que a proposta dos
cursos de Pós-Graduação está voltada ao
diagnóstico das necessidades locais e regionais. “Nossas propostas objetivam atender a
demanda de mercado e da realidade social,
política e econômica da região”.
Processo este que também é conferido
quando se fala na integração existente
entre o acadêmico, a sociedade e o setor
empresarial, culminando em desenvolvimento econômico, social e a melhoria da
qualidade de vida da população, ou seja,
pensar na ciência como fator de responsabilidade social.
Sobre o futuro e os projetos para 2014,
Sandra destaca a interdisciplinaridade e a
multidisciplinaridade. “As áreas de conhecimento, de forma isolada, não respondem
mais aos desafios e necessidades. Assim,
para 2014, estamos trabalhando na proposta de novos cursos de especialização
e mestrado, apostando em abordagens
inter e multidisciplinares”, finaliza.

Fotos: Acervo DICOM

Além dos
campos
disciplinares

Stricto Sensu
PROGRAMA ACADÊMICO EM BIOLOGIA
ORAL (BO) – nível Mestrado e Doutorado
Áreas de concentração:
• Biologia oral
• Implantologia
• Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial

PROGRAMA PROFISSIONAL EM
ODONTOLOGIA (OD) – nível Mestrado
Áreas de concentração:
• Saúde coletiva
• Ortodontia

Lato Sensu

Especialização
SAÚDE
• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
• Ecologia e saúde ambiental
• Enfermagem do trabalho
• Enfermagem em Centro Cirúrgico
• Enfermagem Obstétrica
• Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
• Estética e cosmética
• Fisioterapia dermatofuncional e saúde da mulher
• Fisioterapia em ortopedia e traumatologia
• Nutrição clínica
• Ortodontia
• Reabilitação em fisioterapia cardiorrespiratória
• Saúde mental
• Saúde pública com ênfase em estratégia saúde
da família
• Análises clínicas
• Assistência farmacêutica: do diagnóstico ao
tratamento
• Geriatria e Gerontologia.
• Fisioterapia aquática: Hidrocinesioterapia

EXATAS
• Desenvolvimento de sistemas – Java
• Gestão empresarial e negócios internacionais
• Gestão de tecnologia da informação
• Engenharia de software
• Segurança da informação

SOCIAIS APLICADAS
• Comunicação nas organizações
• Gestão estratégica de pessoas
• Imagem de moda
• MBA em Relações internacionais
• Relações internacionais e diplomacia

HUMANAS
• Antropologia
• Educação especial na formação de
professores na educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio:
deficiência intelectual
• Educação musical: novas metodologias
• Ensino de Línguas Estrangeiras – Espanhol
• Ensino de Línguas Estrangeiras – Inglês
• Pedagogia do Teatro e Dança
• Psicologia Clínica Fenomenológico-Existencial
• Psicologia do trânsito
• Psicologia jurídica
• Psicopedagogia
• Regência Coral
• Musicalização Infantil

18 projetos financiados
pela FAPESP e CNPq
INFORMAÇÕES:

Especialização: (14) 2107 7377 / 7359 / 7373 / 7260
Mestrado e Doutorado: (14) 2107 7051 / 7231
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Escolhi fazer Mestrado na USC
pela excelência de professores, com
os quais também tive contato durante a Graduação em Fisioterapia e pelo
incentivo à pesquisa . A escolha veio
depois de fazer Iniciação Cientifica
com bolsa Fapesp e descobrir o que é
pesquisa e sua importância.
Débora de Melo Trizze é
estudante do Programa de
Mestrado em Biologia Oral.

Foto: Acervo pessoal

“Hoje, tudo gira em torno
de processos e gerenciamento
de projetos. Estes são alguns
dos motivos de ter escolhido
a Pós-Graduação em Engenharia de Software. Com esta
especialização, unirei meu
conhecimento de sete anos
na área de TI, aprimorarei e
entenderei de forma ampla,
todo o ciclo de desenvolvimento de software para os
projetos que elaborarei”.
Tiago Santana é Analista
de Sistemas

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo pessoal

“Sou formada em Relações Públicas,
terminei o curso em julho do ano passado.
Aproveitei tudo que a Universidade ofereceu em sala de aula e também em atividades complementares como, por exemplo, o
torneio de debates, cursos e palestras.
Em 2013 ingressei no curso de Pós-Graduação em Comunicação nas Organizações para não perder o ritmo de estudos
e porque sei que precisamos de atualização
constante, já que hoje a tecnologia e a globalização fazem com que tudo seja muito
rápido e dinâmico”.
Natalia Harumi é Gerente de
Relacionamento

Alessandro Mariano Rodrigues é Tenente-Coronel do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e desenvolve um
projeto pioneiro no país de prevenção e combate aos incêndios
florestais em Terras Indígenas.
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“Escolhi Pós-Graduação em antropologia na USC, pela credibilidade
conquistada pela Universidade em mais de meio século de existência e pela
flexibilidade de seus cursos com frequência quinzenal, respeitando, assim, o
profissional que busca seu aperfeiçoamento constante. O quadro de professores é excelente e a estrutura curricular dos seus cursos de Pós-Graduação
contempla a formação continuada, com aprofundamento teórico, pedagógico e interdisciplinar”.

Foto: Acervo pessoal

“Decidi realizar o Mestrado em Biologia Oral – Área
de Concentração: Implantologia na USC, pela qualidade, estrutura física e corpo docente qualificado.
Foi uma das melhores escolhas que fiz!”.
Júlio Osvaldo Ribeira Leigue - Odontologista e
professor na Universidade Nacional Ecológica
em Santa Cruz, Bolívia

Foto: Acervo pessoal
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“Escolhi a USC por ser uma instituição de referência na qualidade
de ensino. Nela cursei especialização em Gestão da Tecnologia da
Informação e, a partir dos estudos e discussões com os professores, ampliei não só o conhecimento teórico, mas minha visão
como profissional de TI. O conhecimento adquirido e a vontade
de seguir uma carreira na área de gestão me possibilitaram alcançar novos objetivos, o que foi decisivo para minha carreira
profissional.”
Murilo Bernardes é Consultor de Projetos em Sistema ERP

“Apaixonei-me pelo completo espaço de aprendizagem da USC desde a primeira vez que estive
na Instituição. Concluí a Especialização em
Psicopedagogia no ano de 2007. Sou muito
grata à USC pela inesquecível oportunidade e
formação. Participei de um concurso público
para professor e tive a felicidade em ser classificada em 1º lugar, o que para minha vida
foi muito importante, pois tudo que aprendi
com os verdadeiros líderes, emprego hoje na
garantia e melhoria da qualidade da educação!”.
Gláucia Santos é Pedagoga
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“Participei do Projeto de Extensão na cidade de Jaci, interior de São
Paulo, em casas de recuperação de
usuários de álcool e drogas e no lar
que acolhe crianças com deficiências
neurológicas. Fomos numa equipe
multidisciplinar e ficamos por uma
semana, participando da rotina dos
trabalhos e desenvolvendo atividades que preparamos para trabalhar
no desenvolvimento do projeto.
Numa primeira oportunidade
fui como visitante a estas insti-
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tuições, mas quando voltei, já no
projeto de extensão, foi completamente diferente, pois comecei a
ver as situações com outro olhar.
Além de poder colocar o aprendizado teórico do curso de Psicologia em prática, o que me fez crescer
profissionalmente, pude também
crescer como pessoa. Essa experiência com certeza me marcou
para sempre. Recomendo a todos
os estudantes a participar de um
Projeto de Extensão”

Henata Mariana de
Oliveira Mazzoni
34 anos

Fotos: Acervo DICOM

Cursou Psicologia na USC na
turma de 2003. Quando estudante,
participou do Projeto de Extensão
“Jaci” na cidade de Jaci, São Paulo.
É Agente de defensoria, atuando
como Psicóloga na Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e
professora universitária.
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PROJETO RONDON 2013
OPERAÇÃO
S
O
D
U
N
A
C
Para a obtenção da eficácia na educação é preciso colocar em prática o que foi
aprendido dentro de uma sala de aula.
Com este pensamento, um grupo de oito
alunos, orientados por dois professores da
USC, partiram rumo a Capitão Gervásio
de Oliveira, no estado do Piauí, em Janeiro
deste ano.
A ação fez parte do Projeto Rondon, que
é coordenado pelo Ministério da Defesa e
trabalha a integração social, envolvendo
a participação voluntária de estudantes
universitários na busca de soluções que
contribuam para o desenvolvimento
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EXPERIÊNCIAS GRATIFICANTES E
SENTIMENTO DE MISSÃO CUMPRIDA

sustentável de comunidades carentes e
ampliem o bem-estar da população. Em
2013, o projeto em que os alunos da USC
participaram levou o nome de “Projeto
Rondon – Operação Canudos” e contou
também com a equipe de estudantes da
Universidade Federal de Viçosa (UFV),
integrando o mesmo grupo.
Os estudantes, Fernanda Aparecida
Fabri (Arquitetura e Urbanismo), Gabriel Felipe da Silva Marcelino (Educação
Musical), Gabriele Luizi Pazetto Ranzani
(Jornalismo), Guilherme Polidoro Alquati
(Engenharia Ambiental e Sanitária), Isa-

belle Glauce Ebihara (Relações Públicas),
Josias Ribeiro Lopes (Ciências Biológicas),
Luiz Fernando Ramalho (Relações Públicas) e Paulo Sérgio Francisco (Geografia)
desenvolveram diversas atividades com
a população de Capitão Gervásio de Oliveira, como oficinas de resgate cultural,
brincadeiras, danças, saúde do homem,
comunicação comunitária, gastronomia,
além de trabalhos de captação e motivação
de agentes comunitários e construção de
fossas assépticas, cisternas e barramentos. “A maioria da população participou
das oficinas, principalmente as crianças,

VAI FICAR NA HISTÓRIA
“Num certo dia, tivemos que dormir
em uma comunidade sem energia elétrica. No meio da noite me levantei e saí da
sala onde estávamos. Quando olhei para
o céu, tive a sensação de estar vendo as
estrelas pela primeira vez. A lua estava
linda e as estrelas brilhavam tanto que
manchavam o céu de branco. A ausência
de luz elétrica aguça nossa visão e realça o céu. Naquele dia, entendi o motivo
daquela cantiga: ‘Não há, ó gente, ó não,
luar como esse do sertão’.” – Luiz Fernando Ramalho, estudante do curso de
Relações Públicas.
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Um dos problemas que mais chocaram os estudantes e professores que
participaram do projeto, sem dúvida,
foi a falta de saneamento básico. “Isso
acabou nos chocando, pois chega a ser
absurdo nos dias de hoje um município
não contar com saneamento básico, mas
infelizmente é a realidade deles. Tenho
muita esperança que isso um dia mude”,
declara Gabrielle.
Mesmo diante das dificuldades, o
grupo avalia que as atividades desenvolvidas e a troca de experiências com
todos os habitantes de Capitão Gervásio
de Oliveira servirá para aprendizado e
melhoria contínua da saúde e bem-estar
da população.

Aquela velha história de que é necessário “ensinar a pescar” e não “dar o
peixe” vale também para as atividades
desenvolvidas ao longo da Operação
Canudos. Oficinas e orientações são
para que todos os moradores das cidades em que o projeto é desenvolvido,
se interessem pelos assuntos abordados
e continuem o trabalho por toda vida.
“As orientações do Projeto Rondon são
as de que o município aprende com as
atividades desenvolvidas no período e,
depois, deve caminhar sozinho, podendo ou não ter um apoio a distância dos
rondonistas. No caso da USC, como há
o perfil missionário voltado para a formação humanística, continuaremos à
disposição para orientações, diz a professora Maricê.

Foto: Acervo pessoal

DIFICULDADES ENCONTRADAS

CONTINUIDADE

Foto: Acervo pessoal

tanto nas oficinas do boi-bumbá, quanto
nas brincadeiras de cirandas e música.
Os adultos optaram por ações que envolvessem saúde. Ficamos muito felizes pela
receptividade”, comemora a estudante
Gabrielle Pazetto.
A Prof.ª Dra. Maricê Domingues Heubel, que acompanhou e orientou os alunos
no projeto, conta que a experiência foi
única, tanto para os estudantes, quanto para os munícipes. “A experiência foi
inigualável. A recepção dos munícipes foi
maravilhosa, trocamos experiências de
vida e técnicas. Aprendemos que é possível
viver com pouco e ser feliz”.
O grupo pôde orientar os munícipes
em atividades ligadas à educação, cultura,
comunicação, saúde, empreendedorismo
social, saneamento e meio ambiente.
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Foto: Acervo pessoal

Atendimento
Fisioterapêutico ao
Portador de Paralisia
Cerebral Adulto

Contribuindo com a formação de
hábitos alimentares diversificados para
crianças de 20 meses a 6 anos, o projeto de extensão “Acompanhamento do
crescimento e educação alimentar de
crianças do Colégio São Francisco de
Assis”, realizou atividades educativas
monitoradas por estudantes do curso de
Nutrição, acompanhados por professores.
Os estudantes desenvolveram atividades lúdicas com as crianças, focando
na ampliação do conhecimento sobre
os alimentos, sendo que elas puderam
questionar e experimentar alimentos
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“A participação no
projeto foi muito
importante para a
minha formação,
pois tive um contato
com a prática da
Nutrição infantil,
conhecendo todas as
suas características”.
Renata Camilla Favarin Froes

Foto: Acervo pessoal

Acompanhamento do
crescimento e educação
alimentar de crianças do
Colégio São Francisco de
Assis – Bauru/SP

desconhecidos ou nunca consumidos.
As crianças foram orientadas para
manterem uma alimentação saudável,
com quantidade e qualidade necessárias
em uma fase em que estão formando o
seu hábito alimentar.
Em 2012, o projeto contou com a participação de 14 estudantes que atenderam
150 crianças.

“O projeto contribuiu para o meu
crescimento profissional, possibilitando
maior segurança em minhas
decisões, graças
à abordagem do
conhecimento teórico
baseado em pesquisas e do
atendimento humanizado a
esses pacientes”.
Maria Clara Prestes

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo Pessoal

Com o aumento progressivo da expectativa de vida da população e a necessidade
crescente de profissionais qualificados para
prestar atendimento adequado aos portadores de deficiências, o projeto de extensão
“Atendimento Fisioterapêutico do Portador
de Paralisia Cerebral Adulto” conta com a
participação de estudantes que, orientados
por professores, elaboram exercícios para
o fortalecimento, alongamento muscular,
treino de equilíbrio e coordenação motora
de pacientes com paralisia cerebral.
No ano de 2012 o projeto contou com a
participação de 10 estudantes do curso de
Fisioterapia e já rende frutos. Com a coleta de
dados dos atendimentos realizados, já foram
produzidos 2 trabalhos de conclusão de curso.

“O PAIPE foi um projeto muito gratificante e prazeroso, pois
pude aprender e contribuir com o atendimento de pacientes com
necessidades especiais, o que acrescentou muito para minha
formação profissional, quebrando barreiras e realizando a inclusão
no atendimento ambulatorial.”
Camila Inês Ferreira

Foto: Acervo pessoal

Como o próprio nome já diz, o PAIPE é
um projeto de extensão que tem o objetivo
de oferecer assistência odontológica ambulatorial e hospitalar a pessoas com deficiência,
na cidade de Bauru e região.
O projeto é realizado desde 1997, possibilitando que pacientes com deficiência
possam receber o tratamento odontológico
adequado e melhorar sua qualidade de vida.
Os atendimentos são realizados pelos estudantes com a supervisão dos professores,
na própria USC (nível ambulatorial) e no
Hospital Estadual de Bauru (intervenções
odontológicas sob anestesia geral). Além dos
atendimentos, a equipe multiprofissional é
responsável por orientar os familiares dos
pacientes sobre os esforços para integrá-lo
em seu meio.
O envolvimento dos estudantes com o
projeto já rendeu a participação de muitos
deles em diversos eventos científicos, com
apresentação do trabalho desenvolvido no
PAIPE, inúmeros trabalhos de conclusão
de curso (TCC) e publicação de artigos em
revistas odontológicas especializadas.
Desde sua criação, o PAIPE já atendeu
mais de 1000 pacientes. No ano de 2012,
20 estudantes participaram do projeto;
550 pacientes foram atendidos e mais de
2000 procedimentos odontológicos foram
realizados.

Foto: Acervo pessoal

Programa de Assistência
Integral ao Paciente
Especial (PAIPE)

para as Unidades Básicas de Saúde,
importância dos exames básicos e
aleitamento materno.
Em 2012, o projeto atendeu 128
mães com seus respectivos bebês,
39 pais e 99 familiares, o que possibilitou ao grupo de estudantes a
identificação de fatores negativos
que poderiam prejudicar a vivência
em família das mães e dos bebês
e na contribuição para a mudança de
padrões de comportamento e, consequentemente, na promoção da qualidade

de vida, levando conhecimento às mães
e contribuindo com a vivência prática
dos estudantes.

“O projeto me ajudou a vivenciar a prática profissional do que aprendi em sala
de aula, agregando métodos, experiências e realizando a orientação sobre a
importância do aleitamento materno e outros cuidados para as mães, gerando
maior qualidade de vida”.
Taís Lopes Saranholi
Relatório Institucional e Social | 93

Foto: Acervo pessoal

Com a necessidade de agregar forças
à equipe de saúde, principalmente os
profissionais envolvidos com a maternidade, estudantes e professores do curso
de Enfermagem desenvolveram o projeto
de extensão “Contato de amor e carinho:
humanizando a assistência à mãe e ao
recém-nascido no período puerperal”,
objetivando a humanização da assistência
prestada às mulheres após a gestação, por
meio do relacionamento terapêutico e
educação em saúde.
O projeto oferece aos estudantes a
oportunidade do aprendizado na assistência à mãe e filho, nas quais são trabalhados os cuidados, informações sobre o
registro civil do recém-nascido e documentação, orientações quanto à rotina
de alta do Hospital, encaminhamentos

Foto: Acervo pessoal

Contato de amor e carinho: humanizando a assistência
à mãe e ao recém-nascido no período puerperal

cientes carentes” teve início em 2007 e já
realizou mais de 1000 atendimentos até
2012. Ano que contou com a participação
de mais de 50 estudantes envolvidos nos
atendimentos.

foram algumas das competências desenvolvidas pelos estudantes que participaram do projeto de extensão “Torneio
Internacional de Debates”, em 2012, no
Chile.
Um grupo de 10 estudantes, acompanhados pelas professoras M.ª Valéria
Biondo e Mª. Marilete Cândido de Mattos

Previero, conquistaram ótimos resultados.
Os estudantes foram divididos em duas
equipes, que ficaram em 5º e 6º lugar na
classificação geral da competição, que
envolvia 18 equipes.
O projeto é realizado desde 2008 na
USC e em Viña del Mar, no Chile. Os grupos discutem vários temas da atualidade.

"Meu foco profissional é justamente
relacionado a este assunto. Por
esse motivo, permaneço no projeto
até hoje e os frutos que estou
colhendo são os melhores possíveis,
como conhecimento
e experiência, que
são fatores
essenciais para uma
boa formação"
Mariana de Freitas Pereira

Torneio Internacional de
Debates USC
Bauru - Chile 2012

Foto: Acervo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

O desenvolvimento de habilidades de
oratória e retórica na língua estrangeira,
contato com diversas culturas, disciplina,
organização de ideias, trabalho em equipe
e aprofundamento dos conhecimentos

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo pessoal

O projeto tem como objetivo prestar
atendimento psicológico a pacientes que
não podem usufruir de um serviço particular, acompanhando, em cada categoria
específica, o paciente e seus familiares.
Os estudantes da USC participam ativamente deste projeto, o que contribui
com sua formação, adicionando experi-

ências que não são oferecidas nos estágios
curriculares do curso. São também supervisionados pelos professores qualificados
na área.
O “Atendimento filantrópico a pa-
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"Ir ao Chile representando a USC (única
equipe brasileira) foi inexplicável.
Participar do Torneio Internacional de
Debates representa muito para todos os
países participantes. Foi uma experiência
fantástica poder debater em Espanhol
e ter contato com universitários de
vários países.
O Torneio de
Debates interno
da USC me
ajudou muito.
Vale a pena
fazer USC!”
Amanda
Aparecida da Silva

Foto: Acervo pessoal

Atendimento filantrópico
a pacientes carentes

Com a finalidade de auxiliar professores
regulares em salas de aula do 2º ano do Ensino Fundamental, a USC desenvolve desde
2009 o projeto de extensão “Escola Pública
e Universidade na Alfabetização – Bolsa
Alfabetização”. No projeto, os estudantes
universitários são chamados de alunos
pesquisadores, que têm a tarefa principal
de garantir a alfabetização de crianças que
frequentam a rede pública estadual de ensino de São Paulo.
Na USC são inscritos estudantes dos
cursos de Pedagogia e Letras que planejam e executam em comum acordo com

o professor regular de cada sala de aula as
atividades didáticas destinadas aos alunos,
individualmente ou em grupo
No ano de 2012, 30 estudantes participaram do projeto, atendendo mais de 1100
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental
e aprendendo um pouco mais sobre o dia a
dia na sala de aula da rede pública.

"O Projeto
contribui muito
para a minha
formação. Sou
extremamente
apaixonada
pela minha
participação na
escola E. E. Torquato Minhoto e tenho a
graça de ter profissionais da educação
excelentes comigo me ensinando tudo
o que eu preciso e que eu não sei,
desde como aplicar tal conteúdo, para
que servem e em como ajudarão no
desenvolvimento da criança!"
Larissa Lino
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Escola Pública e
Universidade na
Alfabetização – Bolsa
Alfabetização

“Tenho certeza de que
o projeto de extensão
contribuiu muito para
minha formação,
principalmente no aspecto
do ensino coletivo de
violão, pois abordamos um
repertório vasto com obras que vão
desde a renascença até o século 20”
Dener Scalon

Foto: Acervo pessoal

Desde de 2010, o projeto de extensão
“Camerata de Violões da USC” possui a
participação de estudantes do curso de
Música em apresentações musicais de
repertório instrumental para alunos de
escolas públicas e em diversos locais na
cidade de Bauru e em toda a região. O
projeto permite a interação cultural por
meio da música, além de divulgar obras

de compositores e arranjadores pouco
conhecidos pela música popular e erudita
nacional e internacional.
Em 2012, o grupo realizou 23 apresentações em escolas, creches e em espaços
variados, com o envolvimento de 24 futuros músicos da USC e da comunidade
em geral, com um repertório de 20 peças, divulgando a música instrumental
de origem diversificada de modo natural,
despojado e amistoso.

Foto: Acervo pessoal

Camerata de
Violões da USC

Foto: Acervo pessoal

Reutilização de
Resíduos e o Ecodesign
Com o objetivo de sensibilizar sobre as
questões relacionadas com a preservação
ao meio ambiente e cidadania, o projeto
de extensão “Reutilização de Resíduos e o

Ecodesign” reuniu estudantes de diversas
áreas para auxiliar na busca de alternativas
para o chamado lixo eletrônico.
O projeto desenvolveu processos para
o recondicionamento de computadores/
periféricos e a recuperação de equipamentos de informática para doações a

Foto: Acervo pessoal

“Resolvi participar desse
projeto para aplicar os
conhecimentos adquiridos em
sala, na prática, além de
ter cunho social. Creio que
seja importante participar
dos projetos de extensão
oferecidos pela Universidade, pois agregam
conhecimentos e aprendizados.”
Rodrigo José Gomes
instituições carentes.
Além de capacitar pessoas de baixa renda,
por meio de oficinas, orienta para a seleção
e separação de madeiras e a construção
de pequenos e médios objetos, a partir da
reutilização destes materiais, que são provenientes dos resíduos da construção civil.
Em 2012, o projeto contou com 17 estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências
Biológicas, Publicidade e Propaganda, Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção,
que trabalharam estas ações para 20 pessoas
da comunidade bauruense.

Com o objetivo de realizar projetos e
ações de comunicação social, buscando
proporcionar ao estudante o contato direto
com a estrutura e a dinâmica de trabalho de
uma agência de Publicidade e Propaganda,
o projeto de extensão “Agência Experimental de Publicidade e Propaganda – G-15”
conta com estrutura física adequada e a
dinâmica de trabalho de uma agência de
Publicidade e Propaganda.
O projeto conta com estudantes do
curso de Publicidade e Propaganda e,
também de outros cursos de comunicação
da USC, e desenvolve projetos de caráter
social, atendendo instituições filantrópicas, ONGs e estabelecendo parcerias
com organizações e associações, como o
atendimento aos projetos de comunicação
e divulgação de empresas e grupos, entre
eles o AeroDesign (cursos de Engenharia
da Unesp de Bauru), Comsetur 2012,
Fest´Up, estruturação do estande do curso
de Publicidade de Propaganda na Feira
das Profissões da USC, Campanha de
incentivo à doação de sangue, Concurso
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Central de Outdoor, campanhas experimentais, entre outros.
Em 2012, 88 estudantes de comunicação participaram do projeto, que também
destacou as diferenças nos resultados no
início e final de todas as ações desenvolvidas, principalmente pela integração de
alunos de diferentes períodos e cursos,
denotando a importância de se trabalhar
as mais diversas competências necessárias
para os profissionais da comunicação.

“Vejo como algo diferente e como se
fosse uma experiência profissional.
No projeto, ainda continuo
desenvolvendo atividades
que vão além do meu curso,
o que me agrega mais
conhecimento.”
Miriam Vinha do Carmo

Foto: Acervo pessoal

Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda

processo construtivo, o projeto de extensão
“Canteiro Vivo” forneceu subsídios necessários para que os estudantes do curso de
Arquitetura e Urbanismo qualificassem

os estudos sobre a construção civil e multiplicassem seus conhecimentos na área.
O projeto foi desenvolvido em duas
etapas: continuação da construção das
baias de armazenamento de materiais de
construção na USC e acompanhamento
de obras, envolvendo 25 estudantes.
O Canteiro Vivo teve uma avaliação
positiva dos estudantes e docentes participantes, que reconheceram o caráter
interdisciplinar do projeto e identificaram
as vantagens no desenvolvimento desse
conhecimento prático dentro do ambiente
acadêmico.

A economia solidária como um princípio de
organização do trabalho: formação e assessoria
técnica para os catadores da COOTRAMAT
O projeto de extensão “A economia solidária como um princípio de organização
do trabalho: formação e assessoria técnica
para os catadores da COOTRAMAT
(Cooperativa Cootramat Recicláveis de
Bauru)” integra estudantes e professores da USC, objetivando a realização de
oficinas nas áreas de economia solidária
e autogestão, organização do trabalho,
articulação para a entrada de novos cooperados, confecção de bag´s com a reutilização de banners, grupos de estudos e
articulação com os diferentes parceiros
da COOTRAMAT.
Em 2012, contou com a participação
de 25 estudantes e já possui diversos
resultados positivos, entre eles a união
e entrada de novos cooperados, maior
abertura e receptividade em relação a
novos parceiros, além da formação em
economia solidária, para estudantes e co-

operados, e a articulação com os parceiros
do projeto (SEBES, Emdurb e INCOP).

“Com o projeto, passei a
compreender melhor o
trabalho da cooperativa
com novas experiências
adquiridas”
Natalia Mourão Guereschi

Foto: Acervo pessoal

Foto: Acervo pessoal

“Colocamos em prática alguns
conhecimentos lecionados em sala de
aula e adquirimos novos conhecimentos.
Participar de projetos de extensão é ‘abrir
horizontes’, abranger
mais conhecimentos e
assim nos tornarmos
cada vez mais
capacitados para atuar
quando formados”.
Cibele Akemi

Foto: Acervo pessoal

Com a oportunidade de acompanhar o
desenvolvimento de obras reais na cidade
de Bauru e, também, o aprendizado sobre o

Foto: Acervo pessoal

Canteiro Vivo
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CIÊNCIAS DA SAÚDE

MAIS
A atividade lúdica na
quimioterapia infantil do Hospital
Estadual de Bauru
n

A hidrocinesioterapia na
promoção da saúde de hipertensos
da UATI
n

Ações educativas promotoras de
práticas alimentares saudáveis nas
diferentes fases do ciclo vital
n

n

Adolescer

Ambulatório multidisciplinar
de atendimento a pacientes
com deformidade dentofacial
esqueléticas
n

Ambulatório multidisciplinar
de atendimento a pacientes
com necessidade de reabilitação
oral, empregando implantes
osseointegráveis
n

Ambulatório para tratamento
de feridas

Atendimento fisioterapêutico ao
paciente portador de diabetes
n

Avaliação e intervenção
fisioterapêutica após aplicação da
toxina botulínica TBA
n

Cuidados de enfermagem aos
membros inferiores de pacientes
com diabetes mellitus
n

Fisioterapia na unidade
de queimaduras
n

n

Flora urbana

n

Gestação, vida e saúde

Materbaby - humanizando a
assistência à mãe e ao recémnascido
n

Mesa Brasil SESC Bauru - USC –
Sincomércio
n

n

n

Assistência e
atenção farmacêutica
n

Assistência e atenção
farmacêutica aos pacientes
diabéticos da Associação dos
Diabéticos de Bauru
n

Assistência nutricional
no diabetes
n
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Projeto Araribá

Qualidade de vida após o câncer
de mama
n

Reabilitação fisioterapêutica na
polineuropatia diabética
n

n

Saúde bucal no CAIC

n

Sorria Bauru

Terapia Ocupacional no contexto
hospitalar —
 experiências na
organização e atuação em espaços
lúdicos
n

Absorção de hormônios
estrogênicos presentes em águas e
esgotos da região de Bauru
n

Câmera Nova —
 projeto de
extensão universitária
"Prática Televisiva"
n

n

Círculo (Jornal Laboratório)

n

Design sustentável e inclusão social

n

Habit-ação social

MSDNAA - Microsoft
Developnetwork Academic Alliance
n

O Design de brinquedos
pedagógicos para o auxílio de
atividades escolares na creche
Sagrado Coração de Jesus, no
Jardim Nicéia
n

n

Prática do orçamento doméstico

Práticas radiofônicas — “Repórter
Universitário"

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS

CONHEÇA OUTROS
PROJETOS DESENVOLVIDOS:

Orientação aos educadores
universitários do Programa Escola
da Família
n

Bauru e o mundo dos anos 50
à atualidade: lembranças da Rua
Batista
n

Suporte psicológico aos alunos
da Universidade do Sagrado
Coração
n

Formação de público para teatro
com Hamlet
n

Cidadania com responsabilidade
social
n

n

Programa de recuperação da área
de preservação permanente do
córrego "Campo Novo"
n

Programa radiofônico "Educação
plugada"
n

Reciclagem digital, cidadania e
sustentabilidade ambiental
n

Relações Públicas em
comunicação (RPEMCOM):
ferramenta de aproximação
com a comunidade
n

Vivência integrada dos
graduandos de Arquitetura – VIGA
n

n

Webrádio USC
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LANÇAMENTOS
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TÍTULO: Moça Educada, Mulher Civilizada, Esposa Feliz: relações de gênero e
História em José de Alencar
AUTOR: Ana Carolina Eiras Coelho Soares
COLEÇÃO: História
SINOPSE: O livro constitui uma profícua discussão a respeito dos contornos
civilizatórios dos romances de Alencar para a sociedade do segundo reinado no
Brasil. Trata-se de uma leitura envolvente sobre a lógica de viver, sentir, pensar
e amar promovida pelo romantismo – em que José de Alencar aparece como
um dos nomes preponderantes – instituindo e reforçando os lugares e papéis
sociais de homens e mulheres em nossa cultura.
TÍTULO: Psicoterapia da criança e do adolescente nas diferentes abordagens
AUTOR: Maria Ivone Marchi Costa (org.)
COLEÇÃO: Syllabus
SINOPSE: Psicoterapia da criança e do adolescente nas diferentes abordagens
reúne cinco importantes que são relativas à psicoterapia – a cognitivo-comportamental, a psicanalítica, a analítica (junguiana), a humanista-existencial
e a sistêmica pós-moderna. A obra propõe múltiplas conversações a partir de
seus respectivos preceitos, explicitando os fundamentos teóricos, concepção de
psicopatologia, postura do psicoterapeuta, método e instrumentos utilizados
para acessar o universo infantil, adolescente e adulto (família) e assim alcançar
o objetivo da psicoterapia nas modalidades individual e grupal, que se ancoram,
sobretudo, nos princípios éticos que norteiam essa prática.
TÍTULO: As veias negras do Brasil: conexões brasileiras com a África
AUTOR: Lourdes Conde Feitosa, Pedro Paulo Funari e Terezinha S. Zanlochi (orgs.)
COLEÇÃO: Syllabus
SINOPSE: A proposta deste livro é a de evidenciar as veias negras do Brasil tanto
no que se refere aos aspectos do universo africano e de seu rico e diverso legado
cultural presente na composição cultural brasileira, muitas vezes não perceptível,
mas vivenciado e internalizado em nossas tradições, língua e história, como em
apresentar reflexões sobre temas relacionados à situação do afrodescendente no
Brasil, beneficiárias de discussões e de novos posicionamentos e ações.

TÍTULO: Arautos do progresso: O ideário médico sobre a saúde pública no Brasil
na época do Império
AUTOR: Alisson Eugênio
COLEÇÃO: História
SINOPSE: Neste livro, o leitor descobrirá quais as enfermidades mais temidas no
Brasil no tempo do Império, o que os seus médicos propuseram para combatê-las e de que maneira, ao fazerem isso, contribuíram para que a saúde pública
começasse a ser convertida em uma das principais obrigações do Estado.
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TÍTULO: Sul de Minas em transição: A formação do capitalismo
na passagem para o século 20
AUTOR: Marcos Lobato Martins
e Alexandre Macchione Saes
(org.)
COLEÇÃO: História
SINOPSE: Sul de Minas em transição recupera uma velha temática da historiografia brasileira para
um novo objeto de pesquisa. Ao trazer para a realidade
sul-mineira uma das grandes questões sobre o período
de transição para o século 20, em uma região de Minas
Gerais cujos estudos se concentram até o período da
primeira metade do século 19, uma nova dinâmica de
transição para o capitalismo deverá ser descortinada.
O livro abre o debate sobre uma dinâmica particular de
transformação econômica e social decorrente da constituição da sociedade capitalista no Brasil.
TÍTULO: Tocaia no fórum: Violência e modernidade
AUTOR: Antonio Grillo
COLEÇÃO: História
SINOPSE: Tocaia no Fórum estuda o fenômeno da violência pelo
viés das teorizações mais recentes que dialogam com as noções
complexas de modernização, modernidade e modernismo e suas relações intrínsecas ou extrínsecas. A análise fecha o foco sobre a
cidade de Passos, no interior de Minas, onde, em 1909,
um conflito entre a polícia e a militância política local
degenerou em tiroteio e mortes, jogando na história
uma épica que as gerações posteriores teceram como
“a matança do Fórum”.
TÍTULO: Dos alicerces da leitura à construção do texto
AUTOR: Léa Sílvia Braga de
Castro Sá, Adriane Belluci Belório de Castro e Helena Aparecida Gica Arantes
COLEÇÃO: Syllabus
SINOPSE: Dos alicerces da
leitura à construção do texto
constitui ferramenta necessária para
dar direção à prática de leitura e à construção textual daqueles que ingressam no ensino superior nesta
época em que se tem como cenário a sociedade do
conhecimento. Leitura e escrita caminham lado a
lado e, dessa interação, partindo da leitura para a decodificação e desta para a codificação, o livro traça um
percurso-guia para a produção textual.

leve-as aonde quer que vá!

Foto: Acervo DICOM

praticar as relações humanas
pautadas no respeito ao próximo, no bom senso, na delicadeza do trato, na gentileza
das atitudes, na suavidade
dos gestos, na positividade das palavras, enfim, nos
bons modos manifestos pela
etiqueta.
A prática da etiqueta consiste na lapidação humana,
de dentro para fora, a partir
do aprimoramento dos códigos de conduta verbais e não-verbais presentes nas regras
de comportamento em sociedade, associadas à postura, à
cortesia, à comunicação e ao
visual. Algumas dicas podem
nos ajudar na construção do
nosso marketing pessoal.

O

que você quer ser quando
crescer?
Uma pergunta que todos nós
já respondemos, ainda quando criança, em uma fase em que não
compreendíamos a complexidade de tal
pergunta e, tampouco, a responsabilidade da resposta. Sem saber ao certo o que
escolher, arriscávamos: quero ser professor, astronauta, engenheiro, dentista,
aviador, enfermeiro, artista...
Independentemente das nossas escolhas profissionais, almejamos a nossa
satisfação, queremos ser reconhecidos e,
assim, atingir o sucesso.
No âmbito pessoal e profissional,
para alcançarmos o sucesso devemos

Postura corporal: a
postura adequada é um dos
requisitos essenciais para a
conquista de uma imagem
positiva. Essa postura engloba as costas
retas que transmitem segurança e credibilidade; o gestual das mãos e pernas que
deve ser moderado e discreto; a postura do olhar que deve irradiar simpatia e
atenção.
Cortesia: para uma convivência
educada, precisamos estar atentos ao
outro e, para tanto, é necessário lançarmos mão do individualismo e pensarmos no bem-estar do próximo. A
cortesia vem ao encontro das atitudes
gentis nas relações humanas, a começar
por um sorriso esboçado em um “bom
dia” ou um aperto de mão caloroso e
acolhedor.

Comunicação: saber comunicar-se
é imprescindível para o sucesso do relacionamento humano. Conhecer a língua-mãe e utilizar-se dela para se colocar
com propriedade em qualquer ocasião
oportuniza uma relação clara e segura.
Visual: roupas, cabelos, brincos, sapatos, cintos, bolsas, relógios, etc. Todos
esses itens fazem parte da nossa aparência e por isso devem “falar bem” de nós,
completando o nosso conjunto harmônico. Para realizarmos tal tarefa com êxito,
destacamos como regra principal a coerência e o bom senso, sempre!
Se, por um lado, a utilização correta
dos códigos da etiqueta proporciona a
cada um de nós um maior traquejo social, por outro lado, quem convive conosco merece ser tratado com gentileza
e cortesia, sentindo-se, assim, respeitado
e valorizado.
Aprender é modificar-se. Para tanto,
o “querer fazer” é essencial para modificarmos nossas atitudes com o próximo,
superando as desigualdades existentes e
passando a encará-las como necessárias
para o crescimento humano.
Diante desse desafio, lancemos mãos
das boas maneiras que, assim como as
flores, ficam bem em qualquer lugar!

Profª. M.ª Ana Cristina Maia de
Araújo Acosta
Mestre em Hospitalidade, bacharel
em Secretariado Executivo Bilíngue
e Professora das disciplinas de Etiqueta Social, Ética e Cultura Religiosa, Serviço de Sala e Bar e Gestão e
Organização de Eventos.
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LAC/CEPS (POLICLÍNICA)

Foto: Acervo DICOM

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Foto: Acervo DICOM

A Clínica de Educação para a Saúde (CEPS) realiza atendimento nas seguintes especialidades:
• Cardiologia
• Ginecologia
• Urologia
• Clínica Geral
• Neurologia
• Vascular
• Dermatologia
• Oftalmologia
• Terapia
• Endocrinologia
• Ortopedia
Ocupacional
• Fonoaudiologia
• Otorrinolaringologia
O Laboratório de Análises Clínicas (LAC) é avaliado mensalmente pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, tendo obtido, em quinze anos de
participação, o grau máximo de desempenho.

O Laboratório de Análises de Alimentos e
Água realiza análises microbiológicas, físico-químicas e bromatológicas. Dispõe de infraestrutura destinada à pesquisa, ensino e
prestação de serviços. Atende empresas de
Bauru e região, comunidade e estudantes da
USC que têm a oportunidade de acompanhar
a rotina real de um laboratório microbiológico e físico-químico. Preza pela qualidade dos
serviços prestados, veracidade e confidencialidade dos resultados obtidos.

• RPG – Reabilitação Postural Global
• Pilates
• Ortopedia e Traumatologia
• Terapia Manual e Osteopatia
• Geriatria e Gerontologia
• Respiratória
• Espirometria Clínica e Ocupacional
• Neurologia adulto e infantil
• Hidrocinesioterapia
• Dermato-funcional e Estética
• Orofacial – Disfunção da articulação
temporomandibular
• Mastologia

Telefone: (14) 2107-7072
Email: labalimentos@fveritas.com.br

Telefone: (14) 2107-7066/7057
Email: fisioterapia@fveritas.com.br

Telefone: (14) 2107-7062
ceps@fveritas.com.br / lac@fveritas.com.br

Foto: Acervo DICOM

LAA
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Criada em 1990 pelo IASCJ, a Fundação
Veritas é uma sociedade civil que possui
vínculo técnico-científico com a USC,
traduzida por um complexo de bens
destinados a atingir fins sociais. Em 2003,
foi qualificada como Organização da

LIVRARIA E CONVENIÊNCIAS

ESTACIONAMENTO VERITAS

Responsável pela publicação da produção científica de professores da USC e
acadêmicos em geral, bem como pela
tradução de textos de qualidade para
subsidiar o ensino da Graduação e Pós-Graduação das Universidades brasileiras e internacionais. Sua qualidade editorial se iguala à das melhores editoras
universitárias do país.
Telefone: (14) 2107-7252
Email: edusc@edusc.com.br

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

EDUSC

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
pelo Ministério da Justiça. Oferece serviços
nas áreas de saúde, editora, livraria e
conveniências, apoio à educação, cultura
e comunicação, e possui convênio com
diversas empresas de Bauru e região.

Novidade em 2013, a Fundação Veritas
passou a contar com um estacionamento
que funciona de segunda à sexta, das 7h
às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.

Comércio de livros e revistas nas mais
variadas áreas e assuntos da literatura,
estrangeira e nacional, didáticos, paradidáticos, universitários, autoajuda, e
outras; materiais de papelaria, escolares
e técnicos e presentes.
Localizada dentro do campus da Universidade, a Livraria e Conveniência Veritas
atende a comunidade usqueana e o público em geral, de segunda à sexta-feira,
das 9h às 21h e aos sábados das 9h às
12h30.

Endereço: Gustavo Maciel,10-64
Telefone: (14) 2107-7812

Telefone: (14) 2107-7310
Email: livraria@fveritas.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA

Alexandre de Oliveira
Diretor Presidente

Ir. Ana Cristina
Távora de
Albuquerque Lopes
Diretora Administrativa

Ir. Maria Inês Périco
Diretora Financeira

Conselho Curador

Conselho Fiscal

Ir.Jucélia Melo – Presidente
Ir. Maria Aparecida Lima
Eliane Maria R.Stefano Simionato
Evete Polidoro Alquati
Ester Teresa Senger Petroni
José Rafael Mazzoni
Ana Carolina Brito

Elisete Assunção de Carvalho e Azevedo
Marcello Zanluchi Surano Simon
Adriana Bini Doria
www.fveritas.com.br
Telefone: (14) 2107-7118
E-mail: marketing@fveritas.com.br
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Localize-se
na USC

1. Laboratórios
		de Engenharia
2. Ponto de táxi

3. Ponto de ônibus
4. Portão 1
		Entrada Principal
5. Portão 5
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6

7

5
3

4

8

12. Bloco K (continuação)
		Clínica de Fisioterapia
		Clínica de Psicologia
		Salas de aula
		Laboratórios		
13. Prefeitura do campus
		Fundação Veritas

6. Blocos A e B
		Biblioteca “CorJesu”
		Reitoria
		Pró-Reitoria Administrativa
		Pró-Reitoria Acadêmica
		Central de Atendimento
		Banco Itaú
7. Lanchonete
8. Blocos C, D e E
		Livraria Veritas
		Anfiteatros E1 e E2
		Laboratórios
		Salas de aula
9. Teatro Veritas

10. Blocos G e F
		Laboratórios de Informática
		Capela
		Sala dos Professores
		Pró-Reitoria de Extensão
		e Ação Comunitária
		Centro de Ciências Exatas e
		Sociais Aplicadas
		Centro de Ciências Humanas
		Centro de Ciências da Saúde
		Salas de aula
		Laboratórios
11. Bloco J
		Restaurante
		Salas de aula
		Laboratórios
		Teatro Laboratório
12. Bloco K
		Lanchonete
		NUPHIS

14. Bloco O
		Clínicas de Odontologia
		Salas de aula
		Anfiteatro
15. Bloco L
		Pró-Reitoria de Pesquisa e
		Pós-Graduação
16. Portão 4
17. Quadra Poliesportiva
18. Portão 3
19. Ponto de ônibus
20. Portão 2
21. Ceps e Lac
		Clínica de Terapia Ocupacional
		Laboratórios
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DEMONSTRATIVO
CLÍNICAS

...nas quais os estudantes fizeram

25.262 ATENDIMENTOS

1 Clínica de Psicologia Aplicada
1 Clínica de Fisioterapia
1 Clínica de Terapia Ocupacional
5 Clínicas de Odontologia

9.234 atendimentos
5.186 atendimentos
186 atendimentos
10.656 atendimentos

TO
ATENDIMEN A
O
PSICOLÓGIC IOS
R
UNIVERSITÁ

3 7 9 e fe t u a d o s

OUVIDORIA
9.015 emails recebidos
95% solucionados
5% não solucionados

RESTAURANTE

400 lugares
1.000 refeições diárias

2 LANCHONETES
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RELATORIAL 2012
BOLSAS

CAMPUS

2.398 bolsas e

financiamentos para estudantes

114.219,40 m² • Terreno

110 > FIES
360 > Escola da Família
35 > Ler e Escrever
6 > PRAVALER
2 > PEC-G
20 > Bolsa Araribá
371 > PROUNI
1.396 > Bolsa Social USC
87 > Bolsa para professores,

65.330,40 m² • Área construída

6 > Bolsa para Terceira Idade
5 > Bolsa para empresas e

disponíveis

47.906,26 m² • Área útil para atividade
de ensino, pesquisa e extensão

Teatro
400 lugares
Salas
103 salas de aula com 5.811 lugares
5 anfiteatros com 801 lugares
67 laboratórios com 2.048 lugares

funcionários e dependentes

instituições de Bauru

40 > PIBID - Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência

BIBLIOTECA

Títulos

Exemplares

CDs

3.455

4.070

DVDs

204

244

Gravuras

148

197

Fitas K7

233

233

Mapas

136

155

Slides

1.615

1.626

Fitas VHS

1.975

2.236

Livros

78.508

128.025

Livros braille

131

428

Partituras

4.011

4.414

Trabalhos Científicos (impressos) 3.354

3.843

Periódicos *

1.276

10.827

TOTAL

95.046

156.298

PROGRAM
APRIMORAM A DE
ENTO

500 atendimento

s

* Existem 1.845 títulos de periódicos (correntes e interrompidos) e
aproximadamente 100.000 fascículos, porém destes, apenas 1.276
títulos e 10.827 fascículos já estão inseridos no Sistema da Biblioteca.
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COMPUTADORES
14

laboratórios de Informática
e uso acadêmico com

CENTRAL DE

390

TALENTOS

computadores em
laboratórios de informática e
uso acadêmico

350 na rede administrativa
740 computadores totais no

4.052

parque tecnológico

estágios obrigatórios

798

estágios não obrigatórios

AUDIOVISUAL
105 projetores multimídia
 12 notebooks
 88 CPUs
 16 televisores
 5 rádios toca CD
 5 aparelhos de DVD
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5 microfones sem fio
 6 microfones com fio
 2 microfones Head Set
 12 caixas de som


sem microfone



2 lousas digitais

PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTU SENSU
1 programa de Mestrado
Profissional

1 programa de Mestrado e

GRADUAÇÃO
45 cursos de Graduação
4.544 estudantes
824 graduados

Doutorado Acadêmico

316 diplomados

LATO SENSU
35 cursos

23.852

4.597 diplomados

diplomados

40 s

EXTENSÃO

bolsa
PIBID

750.000,00

Mais de R$
investidos

2.128 estudantes
envolvidos

do
enda
m
o
c
re
PES
rama
Prog pela CA

49 professores envolvidos

CENTROS

Centro da Saúde

Centro de Humanas
Centro de Exatas e
Ciências Sociais Aplicadas

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

OÀ
Ã
Ç
IA
INIC
CIA
N
Ê
DOC

27 cursos
55 projetos
57 eventos

17 bolsas PIBIC/CNPq
19 bolsas FAP/USC
2 bolsas PIBITI/CNPq
10 bolsas PIBIC/EM
30 projetos PIVIC
5 bolsas FAPESP

NÚMERO DE
PROJETOS

ESTUDANTES
ENVOLVIDOS

PESQUISADORES E
PROFESSORES ENVOLVIDOS

40

1.045

24

15

880

15

7

203

10

Relatório Institucional e Social | 109

Fotografia produzida pelo estudante de Publicidade e Propaganda
Luiz Ricardo Bragiato. A imagem fez parte do concurso “Retrato dos
60”, realizado para os estudantes dos cursos de comunicação da USC e
elaborado pela Diretoria de Comunicação (DICOM) em comemoração ao
Jubileu de Diamante da Universidade.
Luiz Ricardo utilizou a técnica light painting para sua fotografia, com
referência aos 60 anos da USC. A produção também contou com a
participação dos estudantes usqueanos Marcelo Kimimaro, Diego Crotti,
Henrique Almeida, Fernanda Falseti, Carla Bertolucci, Thatiane Angella,
José Suncim, Bárbara de Léo e Lurian de Oliveira.
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Valorize sua história.
Escolha e faça
a diferença!

Luiz Fernando Ramalho é estudante
do curso de Relações Públicas.

www.usc.br
(14) 2107-7000
centraldeatendimento@usc.br

Foto: Olicio Pelosi
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