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Distribuição gratuita

Ana Karoline Moura de Souza
é estudante do 1º ano de
Engenharia Civil e escolheu
o curso ao visitar a Feira das
Profissões da USC, em 2013
Foto: Acervo DICOM
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Opinião

Quando chegamos àquela fase entre 17 e 18 anos
vem um turbilhão de pensamentos em nossa cabeça.
Qual será minha profissão? Como saber o que é a
minha cara? Com que área tenho mais afinidade?
São tantas perguntas que ficaríamos o dia todo
listando uma a uma. Todas elas giram em torno da
escolha certeira de uma profissão que agregue tudo
o que a gente precisa: paixão, mercado de trabalho
favorecido e os benefícios.
Se você também está se sentindo exatamente
assim, seja bem-vindo ao mundo dos adultos, mas
fique frio, pois nesta segunda edição do Boletim USC
você poderá ter contato com um pouco do universo
das escolhas profissionais e o que a nossa Universidade faz para te auxiliar neste importante passo que
dará em sua vida.
Além disso, descubra o que anda rolando por
aqui. Dá uma espiadinha no que nossos estudantes
e egressos estão realizando. Um sucesso só!
Queremos que você, neste momento, escolha ler
o Boletim USC, portanto pegue uma sombra e relaxe.
Boa leitura!
Os editores.
Contatos

USC Na rede

Universidade Sagrado Coração
Diretoria de comunicação
Rua Irmã Arminda, 10-50
Jardim Brasil, Bauru-SP.
CEP 17011-160

facebook.com/USCBauru

youtube.com/uscdicom
twitter.com/usc_bauru

dicom@usc.br

Universidade-Sagrado-Coração

“A Feira das Profissões, realizada todos os anos, em
especial a do ano de 2013, logo me encantou devido à
extensa gama de cursos, a infraestrutura e o espaço da
USC. Mas, fui perceber mesmo o diferencial quando decidi
fazer o curso de Odontologia. Sou bolsista do primeiro ano
e intensamente grata aos professores atualizados, muito
bem preparados e com uma didática impressionante!”
Brenda Suelen Froes é estudante
do 1º ano do curso de Odontologia

Foto: Arquivo pessoal de Thayná Fogaça

Foto: Shutterstock

Foto: Arquivo pessoal de Brenda Suelen Froes

Escolher,
eis a questão!

“Desde pequena queria ser jornalista e a USC me
auxiliou a realizar este sonho por meio dos profissionais
capacitados, da metodologia de ensino e dos projetos
de extensão que oferece para cada curso. Assim, pude
perceber realmente que estou no caminho certo.”
Thayná Fogaça é estudante do
1º ano do curso de Jornalismo
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Feira das Profissões 2014

145.876 cliques

Chic no último! Foram
mais de 140 mil cliques
nas publicações da Feira
das Profissões 2014.
Colégios participantes,
estandes e muita gente
bonita fizeram história
na nossa página no
Facebook.
Acesse a página da USC no Facebook

Eventos dos cursos

Fotos: Acervo DICOM

108.645 cliques

O trabalho foi bonito no
segundo semestre de atividades
da USC. Foram jornadas,
mesas-redondas, palestras,
apresentações e teatros que
encantaram o público presente
e, também, a galera que curte a
USC. Mais de 43 mil cliques não é
para qualquer um não!
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Foto: Arquivo pessoal de Marisa Pereira

curtas

Coral EnCanto em Poços de Caldas

Foto: Acervo DCIOM

O Coral EnCanto da UATI participou do 8º
Encontro de Corais, em Poços de Caldas (MG). O
evento reuniu corais de todos os ritmos e de várias
cidades. Além da apresentação oficial, quando o

EnCanto foi aplaudido de pé por todos os presentes,
os coralistas fizeram belíssimas apresentações na
Santa Casa de Poços de Caldas, Caixa Econômica
Federal e em uma Missa.

Viva a Música!
A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru
e a USC promoveram o espetáculo musical Viva
a Música, em comemoração aos 118 anos da
cidade de Bauru. O evento foi realizado em agosto
no Teatro Municipal, sob a direção da Prof.ª Dra.
Rosa Tolon, coordenadora do curso de Educação
Musical da USC, contando com apresentações
musicais de variados estilos, como samba, rock,
erudito, popular e brasileiro. Os grupos que conquistaram a plateia com a alegria da música foram
Companhia Sinfônica de Bolso, Bateria jovem da
Escola de Samba Coroa Imperial, cantora Manu
Saggioro, Grupo Instrumental da USC e convidados, Quinteto de Metais + Q4, Coral do curso
de Música da USC e o cantor Leandro Ferreira.

O estudante do curso
de Design, Lucas Miranda,
foi o vencedor da 3ª edição
do Prêmio Regional de Excelência Gráfica Vinícius
Viotto Coube, organizado
pela Associação Brasileira
de Indústria Gráfica (Abigraf), regional Bauru. Sua
arte será veiculada no cartaz da 4ª edição do prêmio,
em 2015. O trabalho, confeccionado sob tema livre,
partiu da imaginação do
estudante, que se baseou
em lacunas – espaços va-

Foto: Renan Casal/Jornal da Cidade de Bauru

Concurso Abigraf:
o vencedor é usqueano!
zios que seriam abertos
para os novos talentos da
área no setor gráfico. Lucas
foi parabenizado pela coordenadora do seu curso,
Prof.ª Dra. Sileide Paccola e
pela Diretora do Centro de
Ciências Exatas e Sociais
Aplicadas, Prof.ª M.ª Daniela Luchesi, que afirmaram
que o talento é motivo de
orgulho para a Instituição.
Lucas agradeceu a iniciativa, incentivo e apoio da
USC e dos excelentes professores que possui.
4
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Mesa-redonda sobre ética, religião e política

Foto: Acervo DICOM

A Universidade realizou
a mesa-redonda com a Prof.ª
M.ª Flávia Santos Arielo, da
USC, e o Prof. Esp. Luciano Olavo da Silva, da ONG
Batra (Bauru Transparente),
que apoia a participação
democrática dos cidadãos
na política. Os professores
desenvolveram reflexões
para que os presentes pudessem pensar e se definir
sobre política, conhecer o
sistema eleitoral brasileiro,
as consequências do voto
nulo e branco, dentre outras
informações.
Foto: Arquivo pessoal de Josiane Lourenção

Ampliação e Sustentabilidade
A USC, recentemente, investiu em inovações para
atender da melhor maneira possível seus estudantes.
No Bloco J foi instalado um novo sistema
de ar condicionado de última geração,
com tecnologia japonesa. Não agride o
meio ambiente, pois libera gás ecológico
que não danifica a camada de ozônio
e não proporciona o aumento do efeito
estufa. O novo sistema também reduz o
consumo de energia.
Os Blocos O e L ganharam cobertura
wireless. A rede do campus foi ampliada
e a perspectiva da Universidade é levar a
internet para todos os seus locais.

Talento Usqueano
Josiane Lourenção,
egressa do curso de Ciências Biológicas, está
cursando o Mestrado
em Medicina Veterinária
– Biotecnologia animal,
na UNESP de Botucatu.
Josiane desenvolve um
estudo sobre a reprodução de pequenos ruminantes e afirmou, feliz,
que o Mestrado é uma
alavanca para o Doutorado. Ela afirma também
que aprendeu na USC a sempre buscar mais conhecimentos e não se limitar às disciplinas oferecidas em
sala de aula.

Foto: Acervo DICOM

USC e as boas ações

A USC realizou a campanha 21 Dias
de Boas Ações, com apoio e idealização do
projeto de extensão Agência Experimental
de Publicidade e Propaganda, coordenado
pelo Prof. M.e Vitor Brumatti, em parceria
com a Pastoral da Universidade (PdU). A
campanha, que foi inspirada no projeto do
publicitário mexicano Nicko Nigues, consistiu
em realizar um desafio de 21 dias de bondade com atividades individuais e coletivas,
como oferecer um abraço, preparar o café
da manhã para os familiares, tirar uma foto
com o animal de estimação e doar uma
peça de roupa para as pessoas carentes. As
propostas foram divulgadas nos veículos de
comunicação da Universidade (Facebook,
Twitter, site, e-mail), e motivaram a participação de toda a comunidade usqueana.
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Foto: Acervo DICOM
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Bazar Beneficente
A Universidade realizou a 3ª
edição do Bazar Beneficente em

prol das missões do Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus (IASCJ), com roupas, sapatos e acessórios arrecadados. O

IASCJ mantém diversos projetos
sociais, entre creches, serviços de
assistência social, atendimento ao
idoso e projetos socioeducativos.

Foto: Arquivo pessoal de Dorival Coral

Peregrinação
à Aparecida
A cidade de Aparecida (SP)
foi o destino de professores,
funcionários, familiares e Irmãs
Apóstolas da USC. O grupo participou da 2ª Peregrinação ao
Santuário Nacional de Aparecida,
promovida pela Sagrado Rede
de Educação, da qual a USC
faz parte. Com o tema “Mãe e
Rainha do Brasil”, a peregrinação contou com momentos de
fé, oração e animação entre os
presentes, que agradeceram à
Nossa Senhora Aparecida pelas
bênçãos recebidas.

O prêmio
Expocom é nosso!

Foto: Acervo DICOM

As estudantes Nathalia
Faria Máximo da Silva, Juliana
Mesquita Santos, Bruna Ferreira e Flávia Placideli, do 3º ano
do curso de Jornalismo, conquistaram o primeiro lugar na
Expocom Nacional (Exposição
de Pesquisa Experimental em
Comunicação), na modalidade Reportagem em Jornalismo
Impresso, com o trabalho “As
novas configurações da adoção, uma grande reportagem”.
A premiação faz parte do Congresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação, da Intercom.
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Imagem: Divulgação
Imagem: Eduardo Martiniak

Novo site
O segundo semestre começou com uma novidade
para a comunidade usqueana: a Universidade lançou
o seu novo site com um formato moderno e dinâmico.
Para o seu desenvolvimento, foi realizado um estudo
sobre o gosto do público da Universidade, que pode
encontrar suas preferências tanto em relação à imagem e
texto, quanto na interação com outros portais e com as
redes sociais. Além disso, o site também é responsivo,
ou seja, permite ao usuário acessá-lo de seu aparelho
móvel com internet (tablets, celulares, entre outros), pois
se adapta aos vários tamanhos de tela.

Conceito 4 na avaliação do MEC!

Foto: Acervo DICOM

O curso de Engenharia de Produção consquistou
o conceito 4 no MEC, cuja pontuação máxima é 5. A
conquista reafirma o compromisso da Universidade
Sagrado Coração em oferecer uma formação integral e
humanística aos estudantes, por meio de profissionais
bem preparados e qualificados.

Inovação na USC!
TV Acadêmica, Clínicas 3 e 4 de
Odontologia e Laboratório de Estética e Cosmética ganharam novos
equipamentos e tiveram seus espaços otimizados para estudantes e
professores.
• A TV Acadêmica passou a contar
com sala de aula, de reuniões, redação, ilhas de edição, além da
ampliação da Switcher (central de
operações de gravação) e do Estú-

•

•

dio. O ambiente recebeu televisores
de LED, adequados à tecnologia
digital, e todo o cabeamento foi
refeito para a mesma finalidade.
As Clínicas de Odontologia agora
contam com mais de 30 novos
equipos odontológicos, mais ergonômicos para os estudantes e
confortáveis para os pacientes.
O piso também foi trocado e o
ambiente foi climatizado.
O Laboratório de Estética e Cos7
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mética foi otimizado, adequado segundo as normas de acessibilidade
para que os estudantes possam
ter melhor aproveitamento durante
as aulas práticas. Possui espaço
físico projetado especificamente
para a realização de procedimentos práticos, como massoterapia,
estética corporal, estética facial
com gabinetes individuais e cadeiras apropriadas para higienização,
visagismo, maquiagem etc.

curtas
Foto: Acervo DICOM

Torneio de Debates USC 2014
A iniciativa fez parte de um projeto piloto do Programa de Extensão Torneio de Debates, em parceria com
o programa Ágora da ONG Batra (Bauru Transparente),
envolvendo oito escolas estaduais e particulares de
Bauru, Agudos, Arealva e Iacanga. O projeto levou o
Torneio de Debates, tradicional na USC desde 2008,
até as escolas, oferecendo diversos benefícios para os
estudantes que participam, tais como: autonomia, leitura,
argumentos, fala com clareza, domínio das emoções,
respeito de opiniões etc.

Mesa Elétrica de Terapia Manual

Foto: Acervo DICOM

Estudantes e professores do curso de Fisioterapia
agora contam com uma novidade: uma Mesa Elétrica
de Terapia Manual. O equipamento é inovador e muito
importante para a prática da profissão, uma vez que
possibilita ao fisioterapeuta executar manobras e técnicas
específicas que são possíveis apenas utilizando a mesa
elétrica. A aquisição do equipamento foi resultado de
uma parceria com a empresa GNATUS Equipamentos
Médico-Odontológicos e contribuirá com a pesquisa,
ensino e extensão na Universidade, além de melhorar
a assistência aos pacientes da Clínica de Fisioterapia.

Talento
Usqueano 2!

Inovação na USC!
Foto: Arquivo pessoal de Karla Alves

Foto: Arquivo pessoal de Bruno Lara Zarella

Bruno Lara Zarella é
formado em Ciências Biológicas pela USC e também
é estudante do curso de
Odontologia. Atualmente,
após concluir o Mestrado,
está cursando parte do seu
Doutorado na Finlândia.
Motivo de orgulho para a
Universidade, Bruno retribui
dizendo que sem a USC
ele não teria a base para
toda sua conquista e que o
ensino humano da Universidade forma profissionais
diferenciados.

Inventamoda
Sob a coordenação da professora
Karla Alves, do curso de Design de Moda,
o Projeto de Extensão “Inventamoda –
criação, customização e socialização”
realizou a exposição “Eu sorrio para a
8
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vida”, no Boulevard Shopping Nações,
para celebrar a chegada da primavera.
Os modelos expostos foram criados pelos
estudantes e finalizados pelos usuários
da Sorri Bauru, atendidos pelo projeto.

Foto: Arquivo pessoal de Eliane Simionato

Importante parceria
O curso de Farmácia estabeleceu uma parceria com
a empresa Solcampo para a execução do Trabalho de
Conclusão de Curso das estudantes Taís Vendrami e Cássia
Thamires, orientadas pela Prof.ª Dra. Eliane Simionato. A
parceira forneceu um kit completo de testes rápidos para
micotoxinas (substâncias tóxicas produzidas por fungos),
técnica de última geração importante para o trabalho.

Embaixador do Ministério das Relações Exteriores na USC

Foto: Arquivo pessoal de Elza Inoue

Foto: Acervo DICOM

A USC recebeu o embaixador do Ministério
das Relações Exteriores, Fausto Martha Godoy. O
embaixador (maior grau da carreira diplomática),
que também é bauruense, ministrou palestra
na 2ª International Relations Week (Semana de
Relações Internacionais) e falou ao público sobre
a carreira diplomática e o mercado de trabalho.

8º FETUSC

Visita ao SPA
Estudantes do 3º ano do curso de Estética e
Cosmética visitaram, como atividade da disciplina de
Empreendedorismo, ministrada pela professora Elza
Inoue, o SPA Espaço Light, em Piratininga. O objetivo
da visita foi relacionar a teoria com a prática de uma
das áreas da profissão.

Com o objetivo de desenvolver ações extramuros e
de benefício à comunidade, o 8º FETUSC é um projeto
que faz parte do Programa de Extensão Artes Cênicas e
promoveu o acesso à cultura a toda comunidade com
a apresentação de mais de 20 espetáculos teatrais de
grupos de diversas cidades. O evento também foi uma
oportunidade, para os estudantes do curso, de vivenciar
a prática do dia a dia da montagem, iluminação, técnica
e suporte para os grupos participantes. As melhores
peças e os melhores atores foram premiados.

Festa da Ciência de Bauru

Foto: Acervo DICOM

Universidade participou da 11ª edição da
Festa da Ciência de Bauru, evento que reúne
experimentos produzidos pela comunidade científica de Bauru e região e foi realizado no Bauru
Shopping. Mais de 30 estandes de instituições e
centenas de atrações interativas foram expostas
ao público.
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é hora scolher
de e

sEM GrIlos!
A hora de escolher a profissão chegou e você está
desesperado? Não, espera... esta fase pode ser bem
mais fácil do que você imaginou

Durante a Feira das Profissões os
estudantes possuem acesso aos 43
cursos que a Universidade possui.
Cada curso explica um pouco de sua
área e do dia a dia da profissão. Na
foto, o estande do curso de Química.

Foto: Acervo DIOOM

Foto: Acervo DIOOM

Foto: Acervo DIOOM

Mais de 10 mil pessoas visitaram a
oitava edição da Feira das Profissões
da USC, no dia 17 de setembro.

Durante todo o dia, escolas
públicas e particulares de
Bauru, cidades da região e do
Estado do Paraná visitam a Feira das
Profissões. Na foto, momento da chegada
do Colégio Sagrado de Ponta Grossa (PR)
10

V

ocê, certamente, deve estar aí com os
nervos à ﬂ or da pele, estudando muito
e se preparando para enfrentar um momento
importante de sua vida, correto? É, o Vestibular
está chegando e junto com ele vem toda aquela
indecisão e a clássica pergunta: o que vou ser
quando crescer?
Se isso está tomando conta de você, nós temos a solução! A escolha profissional é uma fase
importante da vida, um momento em que você se
descobre, pesquisa, busca orientação e analisa,
com carinho, as áreas com as quais possui mais
afinidade. É uma caminhada que exige preparo
e, também, a constante busca por orientações
e auxílio. “Ao escolher uma profissão, o jovem
define sua vida. Escolhe como viver sua rotina
diária, os ambientes que irá frequentar, como irá
se vestir nas horas de trabalho, enfim, uma série
de situações em que irá optar não só pela profissão que terá, mas por quem ele quer ser, qual o
estilo de vida que ele quer levar”, comenta a Prof.ª
Dra. Silvana Nunes Garcia Bórmio, professora do
curso de Psicologia.
Na USC, por exemplo, há oito anos existe um
evento que é realizado para auxiliar na escolha
certeira da carreira. A Feira das Profissões reúne
estandes de todos os cursos que a Universidade
oferece e organiza um momento para que jovens
do Ensino Médio e toda a comunidade de Bauru
e região possam ter contato com o dia a dia de
cada profissão nas áreas de Exatas, Humanas,
Saúde e Sociais Aplicadas.
É aquela coisa... nada melhor do que falar
sobre um assunto com quem entende do negócio.
Para o Prof. Me. Marcello Zanluchi, Gerente de
Operações e coordenador do evento, a Feira das
Profissões é uma grande oportunidade. “O evento
é sempre um sucesso de público e um diferencial
para que os estudantes possam voltar para suas
casas com melhor conhecimento sobre as mais
variadas carreiras e, assim, poder pensar, com
mais propriedade, em que profissão irá depositar
seu futuro”, explica o professor. A edição deste
ano foi realizada no dia 17 de setembro e recebeu
mais de 10 mil visitantes vindos de Bauru, cidades
da região e do Estado do Paraná.
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Foto: Acervo DIOOM

Ana Karoline
Moura de Souza
é caloura do curso
de Engenharia Civil e
visitou a edição da Feira das
Profissões no ano de 2013. Para ela,
o contato com professores e estudantes
da Graduação foi fundamental na escolha
de sua profissão. “Muitas vezes não imaginamos
o que cada tipo de profissão exerce ou faz, por isso
com a orientação temos noção e isso faz com que
tenhamos a certeza de uma boa escolha”, diz a estudante que
desde pequena acompanha o seu pai pedreiro em diversas obras.

Conhecer-se e
escolher!
“Não é possível
realizar uma escolha
tão importante
como essa, sem
o suﬁciente
conhecimento de
suas características
pessoais, gostos,
habilidades e
condições de vida”,
diz a psicóloga
Silvana.

reﬂexão e
tempo!
“Para uma escolha
bem feita o jovem
necessita tempo e
preparo. Portanto,
não pode deixar
para pensar sobre
o assunto quando
estiver próximo
das inscrições do
vestibular.”, frisa a
professora.

boa
universidade!

Calma, vai dar
tudo certo!

É essencial
ter em mente
que não basta
apenas escolher
a proﬁssão, mas,
sim, uma boa
Universidade, que
possua estrutura
adequada, moderna
e atualizada para
as necessidades do
seu curso.

Este é mais um rito
de passagem em
sua vida. Enfrente
com coragem,
carinho e o mais
importante, com
amor no coração.
Escolha com calma
e discernimento.
Pense bem e seja
feliz.
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Acesse a
cobertura
completa da Feira
das Profissões
USC 2014:

ão

extens

uMa CaMPaNha
dE rEsPoNsa
USC participou, em setembro, da
Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior

Você sabe o que é
Responsabilidade Social?

A

lgo que para muitos passa despercebido, para nós é papo
sério. Ajudar as pessoas
e passar um pouco do
nosso conhecimento é
tão gratificante que nos
torna pessoas melhores
e socialmente responsáveis. Foi isso o que motivou a USC a participar,
pela segunda vez, da
Campanha da Responsabilidade Social, promovida pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES).
Foi uma semana
(15 a 20 de setembro)

Estudantes e professores dos Projetos de Extensão
“Sistemas de gestão nas cooperativas” e “A
economia solidária nas cooperativas”
realizaram uma visita nas cooperativas
de material reciclável Coopeco e
Cootramat, ambas em Bauru.

A prática é voluntária, adotada por
empresas e organizações para promover
ações de bem-estar para a sociedade, meio
ambiente etc.
Logo, as empresas e organizações precisam
dispor de atividades que contribuam em
todos os níveis, como saúde, educação,
lazer, cuidados básicos, dentre outros.
Na USC temos um grande exemplo de
Responsabilidade Social. A Universidade
vai além dos seus muros e realiza
Projetos de Extensão nas áreas da saúde,
exatas, humanas e sociais aplicadas. É a
Universidade na sociedade.
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Foto: Arquivo pessoal de Elisabete Zambelo

Foto: Acervo DCIOM

A UATI/USC, juntamente com estagiários e estudantes dos cursos de Psicologia,
Relações Públicas e Fisioterapia, abriram a Semana da Responsabilidade Social
com o Encontro Intergeracional, realizado na Vila Vicentina, em Bauru.

Foto: Arquivo pessoal de Rinaldo Correr

O Programa de
Extensão “Diabetes Mellitus”,
em parceria com a Associação
dos Diabéticos de Bauru (ADB),
realizou ação social na sede do Projeto
Social “Irmã Adelaide”, oferecendo
serviços à população do bairro, como
avaliação da pressão arterial,
frequência cardíaca, glicemia,
dentre outros.

Foto: Acervo Extensão

Uma das últimas ações da campanha foi promovida pelo Programa de
Extensão Identidade Araribá, que realizou o Encontro Intergeracional,
levando usqueanos até as aldeias indígenas localizadas na cidade de Avaí.

Campanha da Responsabilidade
Social do Ensino Superior
de atividades intensas
e repleta de aprendizados que, com certeza,
fez os participantes dos
Projetos de Extensão da
Universidade terem uma
visão diferenciada da sociedade e dos problemas
enfrentados diariamente.

Raio–X
Extensão 2014
Projetos
desenvolvidos:

100
2482

Professores
envolvidos:

94

A atividade é promovida pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES) com o objetivo de organizar,
anualmente, em períodos pré-deﬁnidos nas
instituições e/ou em espaços escolhidos por
elas, uma mostra de suas ações, isto é, expor
os seus feitos nos projetos sociais nas áreas de
educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre
outros, desenvolvidos ao longo de todo o ano.
“Por meio do ensino,
pesquisa e extensão
procuramos desenvolver
ações em benefício da
comunidade. Dessa forma, queremos também
divulgar e dar maior visibilidade às nossas ações
e projetos”, diz.

Clique e saiba mais
sobre a Campanha
promovida pela
ABMES:

Foto: Israel Denadai

Estudantes
envolvidos:

Nesses dias de
campanha teve de tudo:
ações que envolveram os
Programas de Extensão
da Universidade e mostraram as atividades extramuros realizadas por
professores e estudantes.
É o ensino que sai da sala
de aula e se concretiza na
melhoria da qualidade de
vida de muita gente.
Para a Pró-Reitora
da Extensão e Ação
Comunitária, Profª Esp.
Irmã Jucélia Melo, a USC
sempre se preocupou e
se interessou por questões sociais, tanto em
Bauru como na região.

CIÊNCIAS EXATAS
BACHARELADO
• Ciência da Computação
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Ambiental e Sanitária
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Química
• Química
LICENCIATURA
• Matemática
• Química

CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
BACHARELADO
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Design
• Jornalismo
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
TECNOLÓGICO
• Design de Moda
• Gastronomia
• Gestão de Recursos Humanos
• Marketing

INSCRIÇÕES
ABERTAS!

CIÊNCIAS HUMANAS
BACHARELADO
• Letras Tradutor
• Psicologia
LICENCIATURA
• Ed. Artística - Artes Cênicas
• Filosofia
• História
• Letras - Língua Portuguesa
• Letras Português - Inglês
• Música - Educação Musical
• Pedagogia
TECNOLÓGICO
• Comunicação Assistiva

CIÊNCIAS DA SAÚDE
BACHARELADO
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Odontologia
• Terapia Ocupacional
LICENCIATURA
• Ciências Biológicas
TECNOLÓGICO
• Estética e Cosmética

PROVA AGENDADA

www.usc.br

MICAELE BOTEGA • EGRESSA DA USC
Engenheira Química

Fotos: Acervo DICOM

e
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Estudo e
Trabalho
Saiba como é a rotina de quem concilia
estudo e trabalho. Um esforço que rende
muitos frutos

U

ma rotina pequena de escrever, mas que se inicia às
5h40 da manhã quando o estudante
do segundo ano do curso de Design,
Irvando Luiz Ferreira Godinho Junior,
acorda e começa os preparativos
para o seu dia que envolve trabalho
e estudo, que parece cansativo mas,
segundo ele, renderá bons frutos no
futuro. “Pego o ônibus para o trabalho às 6h20 e começo a trabalhar às
7h. Trabalho até às 16h48, pego o
ônibus e chego em casa às 17h30.
Aí começa a correria, pois tenho 30
minutos pra comer alguma coisa
rápida, tomar banho e ir para o ponto
esperar a van para a Universidade
que passa às 18h. Chego em casa
depois da aula, aproximadamente
23h20, quando eu janto, deixo minha
roupa preparada para o trabalho no
dia seguinte e vou dormir”, conta o
estudante que trabalha na área de
elétrica e acaba de ser promovido a
assistente de Design gráfico em uma
grande empresa da região.

Lendo tudo isto dá até canseira,
mas é a forma como muitos estudantes conseguem estar em uma
Universidade: trabalhando e criando
responsabilidades. Muitos trabalham
para manter as despesas e conseguir
realizar o grande sonho de se formar
e ter uma carreira. Tudo um caso de
paixão com a área escolhida, aquela
coisa de que nasci para isso e faço
de tudo pelo curso e pela formação.
Apaixonante!
Irvando concilia estudo e trabalho desde que ingressou na USC, em
2013, e utiliza os finais de semana
para poder estudar e colocar os
trabalhos solicitados pelos professores em dia. “O que eu considero
desafio é fazer trabalhos dados pelos
professores e entregá-los na data.
Procuro aproveitar os fins de semana
em que não tenho compromissos
pessoais para dar uma agilizada
no que diz respeito à Universidade.
Tento fazer o meu fim de semana
produtivo”, diz.

Vai estudar e trabalhar? Confira
algumas dicas do Irvando:
• Foco no objetivo final.
• O que eu passo hoje, eu sei que futuramente tudo isso,
essa correria toda vai valer muito a pena.
• Não existem conquistas sem esforço.
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Laboratório
de Química

Laboratório de
Biociências II:

Curso de
aplicação de
injetáveis

Lanchonete
do Bloco C

Capela do Bloco C
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