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Estudantes e
professores da
USC se envolvem
em projetos de
responsabilidade
social que tiveram
início há muito
tempo por aqui.
Benefício para
todos e mudança
de vida para quem
os recebe.

Sem olhar
a quem...
Conheça os projetos
sociais desenvolvidos
na Universidade
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Vidas
transformadas!
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Opinião

Boa leitura!
Os editores
Contatos
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O que nos dá a certeza de um amanhã melhor é
saber que muita gente por aí está modificando, de
alguma forma, a realidade em que vive. É gente do
bem que usa o seu dom, aquilo que está aprendendo em sala de aula para mudar a vida daqueles que
mais precisam.
Não é preciso muita coisa, basta um sorriso no
rosto e muita força de vontade. Arregaçar as mangas,
suar a camisa... tudo para ver que, no fim do dia, o
seu trabalho valeu a pena.
Nesta edição do Boletim USC apresentamos um
pouco dos serviços que são executados por professores e estudantes para a comunidade de Bauru e
região nas áreas da saúde, humanas, exatas e sociais
aplicadas. Apresentamos a Universidade que sai da
sala de aula, de seus muros e vai às ruas para distribuir
vontade de viver. Acompanhe o desenrolar destas
histórias de amor nas próximas páginas.
Além disso, descubra o que anda em alta por aqui.
Veja os eventos que deram o que falar e, também, as
nossas novidades.
Bora lá?
#partiu #ler #BoletimUSC

“Sempre digo que participar de um projeto de extensão foi decisivo para a minha permanência no curso
de Jornalismo. Num momento em que a desarticulação
entre a prática profissional e as discussões acadêmicas
no campo da comunicação me incomodavam muito,
viver o Círculo_ON me permitiu saber que o jornalismo
pode ser encarado a partir de procedimentos éticos e
metodológicos e isso levo pra vida”
Adham Felipe Marin, estudante de
Jornalismo e participante do projeto de
extensão Círculo_ON, jornal digital.
“Participei de uma diversidade de projetos de extensão na
Universidade, com professores,
colegas de classe e outros cursos,
configurando aí o caráter transdisciplinar da extensão. Os projetos
nos quais me envolvi foram: Mater
Baby, Diabetes Mellitus, Ambulatório para tratamento de feridas,
dentre outros. Quanto conhecimento produzido, fortalecido, reconstruído, compartilhado!
Na extensão todos aprendem,
todos ensinam. Não há um mestre, há uma legião deles
que tudo e nada sabem e tudo aprendem”.
Mariana da Costa Ferreira,
egressa de Enfermagem.
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5º SILE

Os três dias do 5º Simpósio Internacional de
Linguagens Educativas (SILE) foram suficientes para
fazer com que o Facebook ficasse movimentadíssimo.
As palestras internacionais, oficinas e apresentações
de trabalhos deram um toque especial na rede social
da Universidade, conquistando mais de 40 mil cliques
nas publicações do evento.
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43.401 cliques

Acesse a página da USC no Facebook

Feira das Profissões 2015

61.435 cliques

Fotos: Acervo DICOM

Com essa quantidade imensa
de pessoas interagindo com as
publicações, com certeza, a Feira das
Profissões ficou para a história. Mais de
60 mil cliques em publicações antes,
durante e após a feira. Sensacional!
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laços de vida
O que muda na sua vida ao dedicar um momento do dia
para projetos em benefício da comunidade? Biane e Lurian,
estudantes de Odontologia da USC, respondem com sorriso no
rosto e sentimento de satisfação em poder ajudar tanta gente

B

iane Gonçalves Leme e Lurian Minatel são estudantes do 4º ano de Odontologia e já estão
com um pé na formatura, que será realizada no próximo
ano. Tudo até aí parece o ciclo natural de um estudante
universitário, mas a história das duas mudou um pouco
a partir do momento em que optaram por ingressar
nos projetos de atendimento à comunidade da área
que estudam. As meninas estão saindo daqui com
uma bagagem imensa de aprendizados extrassala de
aula, aulas práticas e bagagem repleta de situações
que vão levar para toda a vida.

Elas participaram de projetos como o Sorria Bauru,
que tem o foco em ações de promoção e prevenção
em saúde bucal no Centro de Atenção Integral à
Criança (CAIC) e estão engajadas no PAIPE, projeto
de extensão que presta atendimento odontológico a
pessoas com algum tipo de deficiência. “Cada dia que
participamos do projeto temos o contato com algo

Sobre o PAIPE
Há 18 anos o PAIPE caracteriza-se como um
projeto de extensão e de prestação de serviço
interinstitucional (Universidade do Sagrado
Coração, Hospital Estadual de Bauru e Secretaria
da Saúde de Bauru), oferecendo assistência
odontológica ambulatorial e hospitalar para
pacientes com deficiências.
Atualmente, o programa possui cerca de 3 mil
pacientes em tratamento/acompanhamento
provenientes da rede básica de saúde, de
instituições que dão assistência a pessoas com
deficiências ou por demanda livre. Dentre os
agravos presentes destacam-se: paralisia cerebral,
síndromes (Down, mais frequente) e déficit
mental não especificado. Os tratamentos são
realizados por professores, alunos de graduação
e pós-graduação, procurando o envolvimento da
equipe odontológica com os demais profissionais
da área da saúde que acompanham o paciente.
Os pacientes que apresentam uma capacidade
de interação razoável recebem o tratamento
odontológico ambulatorial realizado nas
clínicas odontológicas da USC sempre com o
acompanhamento da família ou responsável. O
tratamento hospitalar que necessita de anestesia
geral é realizado no Hospital Estadual Bauru.
4
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do na cidade onde moram e, por
isso, viajam até a USC para fazê-lo.
Essa vivência faz com que criemos
laços com eles e, assim, passamos
a participar de suas histórias, pois
conseguimos mudar a vida deles
de alguma forma”, relata.
O PAIPE deixa marcas. “O que
chama atenção no projeto é o cuidado que os pais e familiares dos
pacientes têm com eles. É uma
família mesmo e que está sempre
feliz em ver o progresso de seu
filho”, conta Biane.

Acesse e
saiba mais
sobre a
extensão da
USC.

Extensão é
resultado!
Neste ano, o
projeto contou
com a participação
de estudantes da
graduação (média de
10 por semestre) e
alunos do Programa de
Mestrado Profissional
em Odontologia, área
de concentração
Saúde Coletiva com
desenvolvimento de dois
trabalhos de Iniciação
Científica, um TCC
(Trabalho de Conclusão
de Curso) concluído e um
em andamento.

Foto: Acervo DICOM

novo e a forma como conduzir cada
tipo de atendimento. É sempre um
desafio gratificante”, diz Lurian.
As estudantes ainda comentam
que recebem toda a orientação da
Prof.ª Dra. Sara Nader Marta, que
é a responsável pelo projeto na
Universidade e do Prof. Dr. Roberto
Yoshio Kawakami. “Recebemos da
Sara todas as informações para
saber conduzir o atendimento. Ela é
especialista nessa área e nos ajuda
muito com seus ensinamentos, pois
precisamos saber lidar com todo
tipo de deficiência”, ressalta Biane.
Sobre a experiência da extensão – ação social, Lurian salienta
que, além do aprendizado com o
que há de novo na área, existe o
contato com vivências e realidades
diferentes. “Muitos pacientes não
possuem atendimento especializa-

Trabalhar para a comunidade
“O PAIPE é um aprendizado e tanto, pois
conseguimos perceber que, na vida, reclamamos
de muita coisa e não enxergamos que o outro
vive feliz, mesmo diante de todas as dificuldades”
Lurian Minatel.

Lurian e Biane atendem
a simpática paciente
Débora Silva Cruz.

“É prazeroso fazer um atendimento para as
pessoas com necessidades especiais e ver que
atingi o objetivo quando elas saem da clínica,
felizes e com vontade de voltar mais vezes”
Biane Gonçalves Leme.
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Sem olhar
a quem
Estudantes e professores da USC se envolvem em projetos
sociais: benefício para todos que dão e mudança de vida para
quem os recebe

I

magine uma casa sendo construída. Além de preparar o terreno
para a construção, o alicerce é fundamental para que ela fique em pé.
Da mesma forma é entendida uma
Universidade, que tem como um de
seus pilares o serviço que é oferecido
para o bem da comunidade em que
ela está inserida. Na USC ele existe
desde sua criação, há mais de 60
anos. Para esse serviço damos o
nome de extensão, que nada mais é
que o ir além da sala de aula, colocar
a mão na massa, aprender na prática,
fazer ação social, ter responsabilidade social.
Por aqui, tudo começou há muito
tempo com estudantes envolvidos
em campanhas comunitárias para
ajudar as pessoas desse Brasil gigante. “Na década de 90, arrecadavam-se recursos financeiros para o
envio de estudantes e professores às
cidades de Araguacema, no estado
de Tocantins – Projeto Tocantins - e
Garrafão do Norte, no estado do
Pará – Projeto Pará. Esses projetos
ocorriam em janeiro e julho, dos quais
participavam estudantes de vários
cursos, principalmente da área da
saúde. Estima-se que foram atendidas nessas viagens, através de
exames laboratoriais, odontológicos
e certificação em cursos ministrados,
mais de dez mil pessoas”, relata o
Prof. M.e Dorival José Coral, Coordenador de Extensão e Ação Comunitária da Universidade.
É trabalho que não acaba e a
cada vez envolve mais e mais pessoas. Dedicam-se para colocar em

prática o dom que se tem com a
profissão a favor de uma sociedade
que necessita de auxílio. “A extensão
é importante para a comunidade acadêmica, pois nos estimula a estar a
serviço da sociedade. Nossa missão
é a formação integral do estudante
que, durante sua vida acadêmica,
tem a oportunidade de se colocar a
serviço daqueles que mais precisam
dentro da sua área de conhecimento.
Isso oportuniza ao estudante colocar
em prática o que aprende em sala
de aula e em nossos laboratórios, o
que acaba transformando a vida das
pessoas. Em uma experiência de
extensão, sempre concluímos que
mais aprendemos do que ensinamos”, comenta o professor.
Sobre os trabalhos realizados
na USC em prol da sociedade, todos eles estão condensados em
um setor de nome Pró-Reitoria de
Extensão e Ação Comunitária que
possui os projetos agrupados em
programas, considerando as áreas
temáticas e linhas de extensão.
Atualmente são desenvolvidos 12
programas de extensão e 47 projetos com o envolvimento direto
de 900 estudantes. “Na prática, as
ações de extensão devem contribuir
para a difusão do conhecimento,
para a inserção da comunidade
acadêmica na realidade socioeconômica, política e cultural do país.
Ela necessita absorver as contradições advindas da sociedade e
oferecer, por meio de suas ações,
respostas que contribuam para a
transformação social”, completa.
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1990

Foi a década auge quando os projetos em benefício da sociedade
deram um “up” na Universidade.
Estima-se que mais de 10 mil pessoas foram atendidas por essas
ações em estados como Tocantins
e Pará.

237.400

É a estimativa de pessoas que
tiveram suas vidas transformadas
pelas ações da USC em 2014.
São os atendimentos indiretos
que os estudantes realizam e que
podem beneficiar, muitas vezes,
um bairro, um grupo e, até mesmo, uma cidade.

15.737

Foi o número de pessoas beneficiadas diretamente (atendimentos
efetivos pelos estudantes da USC)
pelos projetos sociais da Universidade, inclusive o Projeto Rondon,
realizado em parceria com o Ministério da Defesa também no ano
de 2014.

37.631

É o número de pessoas atendidas
diretamente até o primeiro semestre de 2015.

Acesse e conheça
mais sobre os
programas de
extensão da USC

Atendimentos
gratuitos para a
comunidade

O Programa de Extensão Coleta Seletiva abrange três projetos: “A economia solidária nas cooperativas”,
“Sistemas de gestão e diagnóstico ambiental” e “Educação ambiental em resíduos sólidos” e visa contribuir com
as cooperativas de reciclagem de Bauru e com a sociedade quanto à melhoria da gestão de resíduos sólidos. É
coordenado pelos professores M.e Eduardo José Pereira Martin, M.ª Elisabete Zambelo e M.ª Renata Teixeira Minhoni
e conta com mais de 200 estudantes no 2º semestre de 2015. Na foto, as cooperadas Cláudia Simões, Tatiana da
Cunha e Sueli Prado da Coopeco, em Bauru, recebem orientação das estudantes Letícia Murador Blanco, Tatiane
Giglioti, Letícia Benites Albano, Emily Travain, Beatriz Silva de Oliveira, Larissa de Sousa Toledo e Lilian Wegner.
Os estudantes Amabilly Dias Ribeiro dos Santos, Juliane de Paula Silva
e Gabriel Ita da Silva interagem durante atividade no projeto Agência
Experimental em Publicidade e Propaganda G-15, que faz parte do
programa de extensão “Comunicação 3.0”, ação interprofissionalizante
e interdisciplinar que busca promover o impacto social na comunidade
em que está inserida. Abrange os projetos “Círculo” (jornal laboratório),
“RP Comunica” e “Webrádio”. O programa conta com mais de 90
estudantes e é coordenado pelos professores M.ª Érica Cristina de
Souza Franzon, Dr. Rodrigo Holdschip, M.ª Daniela Pereira Bochembuzo,
M.e Vitor Brumatti e M.ª Jéssica de Cássia Rossi.

Clínicas de Odontologia - O
atendimento é realizado pelos
estudantes do curso, com a
supervisão dos professores.
Informações e agendamentos
para triagem podem ser feitos
pelos telefones:
(14) 2107-7269/7082.
Atendimentos odontológicos
especíﬁcos - Os estudantes
de pós-graduação prestam
atendimento à população toda
terça-feira. Informações e
agendamentos para triagem
podem ser feitos pelo telefone:
(14) 2107-7351.
Clínica de Terapia Ocupacional
- O atendimento é gratuito para
toda a comunidade e realizado
pelos estudantes do curso, com
a supervisão dos professores.
Informações e agendamentos
para triagem podem ser feitos
pelo telefone: (14) 2107-7391.
Clínica de Fisioterapia São atendidos gratuitamente
os pacientes que possuem
encaminhamento médico
para determinada atividade
fisioterapêutica. Informações
e agendamentos para triagem
podem ser feitos pelo telefone:
(14) 2107-7056.

Fotos: Acervo DICOM
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Além dos projetos sociais, há
também atendimentos nas clínicas
e em pesquisa que a USC realiza.
Confira só:

Com o objetivo de ampliar a atenção da
mulher em diferentes fases do ciclo de vida,
o Programa de Extensão “Saúde da Mulher”
conta com cinco projetos: “Qualidade, e de
vida após câncer de mama”, “Gestação,
vida e saúde”, “Educação alimentar para
gestantes”, “Contato de amor e carinho:
humanizando a assistência à mãe e ao
recém-nascido no período puerperal” e
“Materbaby”. Possui mais de 30 estudantes
e cinco professores envolvidos: M.ª Evete
Polidoro Alquati, M.ª Maria Fernanda Leite,
Dra. Gabriela Marini, Dra Martha Helena de
Souza De Conti e M.ª Roberta Alessandra
Gaino. Na foto, momento em que uma
grávida, atendida pelo projeto “Gestação,
Vida e Saúde”, recebe orientação sobre
amamentação da estudante Leticia
Rodrigues, de Fisioterapia.

Clínica de Psicologia Atua oferecendo serviços de
atendimento psicológico à
comunidade de Bauru e região.
Informações e agendamentos
para triagem podem ser feitos
pelos telefones:
(14) 2107-7050/7054.
Atendimento para indivíduos
idosos com osteoartrose de
joelho - Trata-se de uma pesquisa
científica constituída por 1 projeto
de mestrado, 2 projetos de
iniciação científica e 1 trabalho de
conclusão de curso.
Informações: (14) 2107-7199
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Francyeli Elaine de Oliveira
Alves, Eduardo da Silva,
Jeferson Leão Pandé e Evelim
Cavalari de Melo. Brincadeiras
e fantasias que se misturam
aos sonhos de tornarem-se
médica, biólogo marinho,
veterinária e músico

É hora de
aprender
sobre o
mercado de
trabalho
Ação social da USC orienta jovens para o primeiro emprego.
Um trabalho que começa desde cedo
8
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uando ainda somos crianças
já projetamos ideias sobre
aquela famosa pergunta: “O que
você vai ser quando crescer?”. Os
sonhos são muitos e a cabeça fica
cheia de informações desde cedo.
Por isso é sempre importante que no
início da fase escolar existam pessoas do bem para orientar e ajudar
nestas questões, como é o caso do
serviço que a USC disponibiliza para
a comunidade, de nome “Primeiros
Passos: Adolescência e Mercado
de Trabalho”, desenvolvido por estudantes dos cursos de Psicologia
e Gestão de Recursos Humanos
da Universidade, orientados pelas
professoras M.ª Debora Scardini da
Silva Pistori e M.ª Luciana Zanelato.
O projeto aborda, em encontros
semanais ou quinzenais, temas que
possuem o foco no mercado de trabalho como: adolescência, família,
drogas, sexualidade, amigos, escolha
profissional e mercado de trabalho,
carta para o futuro e relatos de profissionais sobre sua história de vida e
carreira profissional, além de realizar
visitas técnicas. O Primeiros Passos
é desenvolvido no CRAS (Centro de

Referência da Assistência Social) do
Jardim Ferraz e Centro Sócio Educativo Irmã Adelaide, ambos em Bauru.
Os temas são trabalhados para
auxiliar jovens que vão ingressar no
mercado de trabalho e a vivência
e o contato com graduandos deixam lições recíprocas. É o caso de
Francyeli Elaine de Oliveira Alves,
Jeferson Leão Pandé, Evelim Cavalari de Melo e Eduardo da Silva,
do Centro Sócio Educativo Irmã
Adelaide, que mesmo com pouca
idade (entre 12 e 13 anos) já projetam as profissões, graças ao apoio
dos estudantes usqueanos. “Quando eu crescer, quero ser médica e
cuidar de crianças”, diz, com muita
alegria, Francyeli.
O projeto ainda faz alertas,
mostrando o certo e o errado de
assuntos sociais comuns para a
realidade em que vivem. “O projeto
está me incentivando a ir para um
bom caminho e ser gentil com as
pessoas. Depois de participar das
aulas sobre drogas, agora sei que
elas não fazem bem e que não vão
me ajudar em nada na vida”, diz
Jeferson.

10

Atividades foram
propostas aos
alunos que,
atentamente,
ouviram sobre adolescência,
família, drogas, sexualidade,
amigos, escolha profissional
e mercado de trabalho, carta
para o futuro e relatos de
profissionais sobre sua história
de vida e carreira profissional,
além de realizar visitas técnicas

40

Foi o número de
alunos do CRAS
e do Centro
Sócio Educativo Ir. Adelaide
atendidos pelo projeto no 1º
semestre de 2015

Acesse e
conheça as
ações para
a sociedade
desenvolvidas
na USC

Conheça o projeto!
O projeto “Primeiros Passos: Adolescência e Mercado de Trabalho”
possui ações voltadas ao desenvolvimento de um programa de orientação profissional, cujo objetivo é

auxiliar o jovem na sua escolha profissional, bem como na busca do
primeiro emprego, facilitando sua
inserção no mercado de trabalho.
O projeto integra o Programa de
Orientação para o Trabalho (POT),
desenvolvido pela USC.
9
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Tem parceria com o “Programa
Projovem” do governo Federal
pertencente ao CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) e se estende às Instituições
e ONGs de bairros diversos de
Bauru.

Foto: Acervo DICOM

O estudante de Psicologia, Erick Paixão,
orienta os estudantes do Centro Sócio
Educativo Irmã Adelaide durante a
execução do Primeiros Passos.

how!

Egressas da sexta turma do curso de Nutrição, que finalizaram a graduação em 1985,
voltaram ao campus para relembrar os velhos
tempos. O encontro contou com momentos de
oração na capela, tour pela Universidade e, ainda, um delicioso café da manhã, oportunidade
para as egressas conversarem e relembrarem
os bons momentos da graduação.

Primeira turma de Farmácia
se encontra após 30 anos da
formatura

Apresentação em
jornada de Nutrição

Os egressos da primeira turma do curso
de Farmácia voltaram para a USC. Depois de
30 anos de formados, os farmacêuticos que
ingressaram no curso em 1985 se encontraram pela primeira vez para compartilhar
suas histórias, experiências e relembrar os
velhos tempos. A troca de experiências foi
muito rica e trouxe à tona as lembranças
boas dos tempos de Universidade.

A egressa do curso de Nutrição, Luize
de Oliveira Nunes, apresentou seu projeto
desenvolvido durante a conclusão do curso
na 15ª Jornada de Nutrição de Botucatu
(JONUB). A nutricionista adaptou o trabalho: “Influência do Limiar de Sensibilidade
Gustativa ao Sal nos fatores de risco para
a Hipertensão Arterial Sistêmica” e o apresentou na forma de pôster.

Revista digital sobre sustentabilidade
Os jornalistas Ana Carolina dos Santos Ferreira e Rodrigo
Carvalho lançaram a revista Ação Sustentável, pensada
para atender empresas, profissionais e pessoas interessadas em meio ambiente, produção sustentável, passivo
ambiental e responsabilidade social. O melhor de tudo é
que a publicação é sustentável e não provoca impactos
ambientais, pois o seu acesso é digital!

Foto: Arquivo pessoal de Rodrigo Carvalho

Egressas de Nutrição se
reencontram após 30 anos
da formatura

Foto: Acervo DICOM
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Foto: Arquivo pessoal de Roseli Claus
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Foto: Arquivo pessoal de Yves William Saraiva

Foto: Arquivo pessoal de Gislene Vertuan

Foto: Arquivo pessoal de Tuana Caruso Medeiros

Primeiro lugar em
Concurso Público
Municipal
O arquiteto Yves William
Saraiva conquistou mais uma
etapa de sucesso em sua carreira e foi aprovado em primeiro
lugar no Concurso Público de
Ibitinga.

A designer Ana Beatriz Rossi conseguiu a aprovação de
seu artigo em dois importantes congressos internacionais:
15º ERGODESIGN – Congresso
Internacional de Ergonomia e
Usabilidade de Interface Humano-Tecnologia: Produtos,
Informação, Ambiente Construído e Transporte e 15º USIHC
– Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade, Design de
Interfaces e Interação Humano-Computador. O artigo de Ana Beatriz
é “Suporte Postural Biocinético para tratamento fisioterapêutico em
crianças de 2 a 8 anos, que sofrem de doenças neuromusculares
e alterações posturais”.

A biomédica Mayara Bringel foi aprovada no Programa
de Mestrado da Faculdade
de Odontologia de Bauru –
Universidade de São Paulo
(FOB/ USP). Mayara desenvolverá um projeto de pesquisa
laboratorial no Programa de
Pós-Graduação em Ciências
Odontológicas aplicadas na
área de Odontopediatria.

A psicóloga Fabiana Ribas Ferreira foi aprovada no
programa de Mestrado em
Ciências da Reabilitação,
área de concentração Fissuras Orofaciais e Anomalias
Relacionadas do Hospital de
Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC), o Centrinho da Universidade de São
Paulo (USP), de Bauru.
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Mestrado e Doutorado
na USC

Glaucia Maria da Costa Santos
é egressa do curso de Pedagogia,
especialista pela USC em Psicopedagogia, Educação Especial,
Gestão Escolar e conquistou o
primeiro lugar no processo seletivo do Programa de Mestrado
Profissional em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade.
Marco Antônio Cravo e Silva é egresso do curso de Turismo e
especialista em Gestão Empresarial e Finanças Internacionais pela
USC. Enquanto aluno de graduação, atuou como voluntário da UATI
e participou do torneio de debates no Chile, em 2012. Agora está
de volta no mesmo mestrado que Glaucia.
Além deles, os egressos Christopher de Andrade, João Henrique
Alves Grava Molina, Maria Elza Campos Guijarro e Vilson Gomes
Carrilho foram aprovados no mesmo programa. Lívia Paula Martins
e Maria Angélica Saqueti Fambrini Matias Ramos são as egressas
aprovadas no Programa de Mestrado Profissional em Fisioterapia e
Théssio Miná Vago, também egresso, integrará o grupo do Doutorado
em Biologia Oral.
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Foto: Arquivo pessoal de Ana Beatriz Rossi

Artigo aprovado

Fotos: Arquivos pessoais de Gláucia Maria da Costa Santos e Marco Antônio Cravo e Silva

O jornalista Fernando
Strongren foi aprovado no
Programa de Mestrado em
Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). O jovem
conquistou o segundo lugar
na colocação geral do processo seletivo e o primeiro lugar
na linha de pesquisa “Jornalismo e Sociedade”.

Logo após concluir a Graduação, a dentista Gislene Vertuan ingressa na carreira pública,
passando em concursos de diversas prefeituras municipais da
região. Gislene foi aprovada em
primeiro lugar nos concursos
públicos das cidades de Itatinga, Macatuba e em terceiro
lugar em Pederneiras.

Tuana Caruso Medeiros,
egressa do curso de Odontologia, foi aprovada no Programa de Mestrado em Ciências
Odontológicas Aplicadas, com
área de concentração em Estomatologia, na Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB/
USP).
Foto: Arquivo pessoal de Mayara Bringel

O jornalista Luís Geraldo
Rocha ingressou no Programa
de Mestrado em Comunicação
Midiática da UNESP Bauru. O
estudante já possuía um projeto de pesquisa sobre trilhas
sonoras desenvolvido no projeto de extensão “Webrádio” da
Universidade e, agora, o tema
cinema nacional fará parte de
sua dissertação de Mestrado,
na linha de pesquisa “Produção
de Sentido na Comunicação
Midiática”.

Destaque em
concursos públicos

Foto: Arquivo pessoal de Fabiana Ribas Ferreira

Foto: Arquivo pessoal de Luís Geraldo Rocha

As egressas do curso de Arquitetura e Urbanismo Claudia
Neme, Fernanda Alonge e Fernanda Fabri ingressaram no Programa de Mestrado Acadêmico
em Arquitetura e Urbanismo da
UNESP Bauru.

Foto: Arquivo pessoal de Fernando Strongen

Fotos: Arquivos pessoais de Cláudia Neme, Fernanda Alonge e Fernanda Fabri

Aprovações em programas de Mestrado

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

curtas tos na USC
even

Jornada de Informática e
Mostra Lato Sensu

Via Sacra 2015
O espetáculo “Autores da Paz” contemplou
o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade”,
ligado à Campanha da Fraternidade 2015.
Além de contar a história dos últimos passos
de Jesus, o espetáculo mostrou um grupo
de pessoas que redige um documento com
os problemas enfrentados na cidade fictícia
“Beira do Fim” que, não por acaso, são os
mesmos enfrentados atualmente por cidadãos
de todo o país.

Com o intuito de promover a pesquisa
científica no campo da Administração e Ciências Contábeis, o evento proporcionou aos
participantes um espaço para socializar temas
pertinentes ao aprofundamento e discussões
que envolvem as organizações, a pesquisa e
a sociedade como um todo. O evento contou
com palestra, mesa-redonda e exposição oral
de trabalhos.

Aulas inaugurais dos dois
novos Programas de Mestrado

4º Encontro dos Estudantes de
Engenharia Civil (ENEC)

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

A 5ª Jornada de Informática e 1ª Mostra
Lato Sensu foram promovidas pelos cursos
de Ciência da Computação e Engenharia de
Computação e tiveram como tema: “Oportunidades em automação”, contemplando
as áreas industrial, residencial e inteligência
artificial. Os eventos ainda ofereceram minicursos básicos e complementares, que incluíram
os temas: Arduino, C#, Java e Mineração
de Dados.

1º Encontro Científico de
Administração e Ciências
Contábeis

Dia da Conscientização do
Autismo

Em março as aulas inaugurais abriram
o ano letivo para os Mestrados em Fisioterapia e Ciência e Tecnologia Ambiental
na Universidade. As aulas contaram com
a participação de convidados especiais,
como a Profª Dra. Edvânia Tôrres Aguiar
Gomes, consultora da Área Ciências Ambientais da CAPES e, também, do Prof. Dr.
Rinaldo Roberto de Jesus Guirro, bolsista
de Produtividade em Pesquisa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

Foto: Acervo DICOM

O evento “Vamos falar sobre o autismo?”
foi ligado ao dia 2 de abril, mundialmente
conhecido como o Dia da Conscientização
do Autismo. A programação trouxe para
a USC o cine fórum com a apresentação
do filme “ADAN” e a mesa-redonda “Atendimento Multidisciplinar no Transtorno do
Espectro Autista”.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Profissionais de Relações
Públicas discutiram o
mercado de trabalho

Mídia digital em pauta
5º Encontro de Extensão
No estilo talk show, evento contou com
a apresentação de quatro programas de
extensão realizados por estudantes e professores da graduação.

Evento teve o intuito de reunir os estudantes e também profissionais da área para
assistir apresentações de palestras técnicas
proferidas por empresas ligadas ao setor da
construção civil nacional, assim como atividades dinâmicas e minicursos que envolveram
temas da atualidade e de muita importância
para a formação profissional.

Em parceria com o Programa Futuro Profissional da Colgate, o evento abordou a forma
como os profissionais e futuros profissionais
poderão utilizar a tecnologia em benefício de
seu trabalho, com a palestra: “Mídia digital em
benefício da Odontologia”, ministrada pelo Dr.
Luís Furini e por Willard Pereira.
12

Boletim USC

O curso de Relações Públicas realizou
a mesa-redonda “Por que RP?”, composta
pelas profissionais de destaque no mercado:
Giovana Stopa, egressa de Relações Públicas da USC e Márcia Ceschini, formada em
Relações Públicas pela UNESP de Bauru. O
encontro possibilitou aos estudantes conhecer a profissão na prática, como se preparar
melhor para o mercado de trabalho e, ainda,
ampliar a rede de contatos com profissionais
da área.

5ª Simpósio Internacional de
Linguagens Educativas (SILE)

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Evento proporcionou debates acerca do tema “Linguagens
Educativas”, por meio de suas “práticas, tecnologia e inovação”
e contou com duas conferências internacionais, nove palestras
nacionais, 15 oficinas, além de discussões em sete eixos temáticos
com apresentações de trabalhos. O SILE recebeu mil participantes
dos Estados de São Paulo, Acre, Distrito Federal, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, abrangendo 82 municípios.

O evento comemorou o Dia do
Enfermeiro (12 de maio). Contou
com Missa em ação de graças e
ciclo de palestras para atualizar
os estudantes.

O evento abordou temas atuais de grande relevância para a
formação acadêmica, instigando
e aprimorando a visão crítica
dos participantes. Além disso,
contou com a presença de renomados pesquisadores da área
e do prefeito de Bauru, Rodrigo
Agostinho.

9ª Feira das Profissões
Realizada no dia 16 de setembro, ofereceu aos estudantes de ensino
médio e comunidade em geral a oportunidade de tirar as principais
dúvidas sobre a escolha da profissão. O evento recebeu cerca de 10
mil visitantes e contou com estandes dos 42 cursos oferecidos pela
Universidade nas modalidades presencial e a distância, onde estudantes, professores e coordenadores da Instituição apresentaram a
dinâmica dos cursos e carreiras.
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Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

A 5ª edição da Semana Gastronômica teve o tema “Gastronomia
brasileira e suas influências”, mostrando que o Brasil possui uma grande
variedade de pratos que sofreram influência de diversos povos como os
europeus, asiáticos, dentre outros. O evento também recebeu ciclo de
palestras, workshops, Mostra Gastronômica e Desafio Gastronômico,
além de comemorar os 10 anos do curso de Gastronomia na USC.

Os eventos contaram com
diversas atividades abordando
temas de grande relevância para
a formação acadêmica, bem
como para aprimoramento técnico dos atuais e futuros profissionais da área, com ênfase em
aspectos práticos e aplicados
nas diversas áreas da Química
e Engenharia Química.

3ª Semana de Estudos
Ambientais (SEA)

Semana de
Enfermagem

5ª Semana Gastronômica

7ª Jornada de
Química e 3ª Jornada
de Engenharia
Química

Foto: Acervo DICOM

O Programa de Mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental
recebeu a consagrada Prof.ª PhD.
Rasa Pauliukaite, do Laboratório
de Nanomateriais Funcionais, do
Departamento de Nanoenergia
do Centro de Ciências Físicas
e Tecnologia Sanoriu Vilnius, da
Lituânia. A professora ministrou a
palestra: “Aplicação de polímeros
condutores compostos de monômeros naturais”, durante a abertura do Ciclo de Seminários da
pós-graduação da Universidade.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Fotos: Acervo DICOM

PhD em Nanoenergia

Simpósio sobre
biossegurança

Semana de Luta
Antimanicomial 2015

O curso de Odontologia realizou o 13º Simpósio de Odontologia, com o tema “Aplicabilidade Clínica das Ciências
Básicas na Prática Clínica
Odontológica”, promovendo
a interdisciplinaridade e abordando tópicos importantes de
disciplinas básicas e práticas
profissionalizantes.

Promovido pelo curso de
Psicologia e Conselho Regional de Psicologia do Estado
de São Paulo, com apoio da
Secretaria Municipal de Saúde
de Bauru – Divisão de Saúde
Mental, o evento teve o intuito
de debater sobre os direitos
e cidadania de usuários dos
serviços de Saúde Mental.
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3ª Jornada de Arquitetura
e Urbanismo

Redação Científica
A Universidade recebeu o Prof. Dr. Gilson Volpato, da Unesp de Botucatu, para
proferir a palestra: “Por que erramos na
Redação Científica?”, evento destinado aos
profissionais e estudantes da graduação e
pós-graduação que pesquisam e escrevem
cientificamente.

Evento reuniu estudantes e profissionais em palestra, oficinas e minicursos
voltados para discussões com relação ao
planejamento urbano, mostrando recursos
necessários para a construção do Plano
Diretor em cidades pequenas e médias.
Também foram abordadas questões como
infraestrutura básica, desenho da cidade,
previsão de futuros cenários para a cidade
entre outras questões pertinentes à área.

O USC Cultural recebeu, em setembro,
a pianista brasileira Karin Fernandes para
o lançamento do seu 11º CD “Cria – nova
música brasileira, vol I”. Karin tem nove
CDs inteiramente dedicados ao repertório
brasileiro, incluindo piano solo, música de
câmara e concertos para piano e orquestra.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Orquestra Barroca
do Amazonas

Ensino, História e palestra
na USC

1ª Jornada de Engenharia
Elétrica e Engenharia de
Computação

O conceituado Prof. Dr. Pedro Paulo
Abreu Funari realizou palestra na USC,
abordando a trajetória e as características
do ensino de História no mundo e no Brasil.
O palestrante relatou como a história passou por renovação e compromisso social,
sendo hoje um instrumento de liberação
social e de benefício pela democratização
da vida social.

A Universidade recebeu a conceituada
Orquestra Barroca do Amazonas (OBA) com
o espetáculo “Ópera no Brasil Colonial”.
O projeto envolveu óperas executadas no
Brasil durante o século XVIII. As partituras
delas provém principalmente do acervo do
Paço Ducal de Vila Viçosa, em Portugal, e
em muitas de suas páginas se identificam
nomes de artistas atuantes no Brasil.

Foto: Acervo DICOM

O evento contou com minicursos, mesa-redonda e palestras com importantes
profissionais da área, abordando temas
como o cenário nacional e oportunidades,
promovendo a interação entre os estudantes
de engenharia e despertando o interesse
para as tendências do mercado.

Foto: Arquivo pessoal de Rosa Tolon

Pianista lança CD no
USC Cultural

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

curtas tos na USC
even

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Dia do Psicólogo

Música e solidariedade
O USC Cultural promoveu show solidário com o cantor e compositor bauruense
Anderson Fernandes no lançamento de seu
álbum solo “Cidade Menina”. O show foi
beneficente, em prol do projeto “Amigos da
Rua”, com a arrecadação de um litro de leite.

8ª Jornada de Administração
e 5ª Semana Tecnológica
Os eventos tiveram o propósito de discutir
estratégias para a crise econômica atual,
proporcionando aos participantes a capacidade de gerenciar o momento e visualizar
as potenciais oportunidades.
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O curso de Psicologia organizou palestras importantes para comemorar o Dia
do Psicólogo (27 de agosto). Quase 400
estudantes do curso tiveram contato com
os temas “Sexualidade e Psicologia na
contemporaneidade: a prática do psicólogo” e “Redução da Maioridade Penal:
contribuições ao debate do tema numa
perspectiva da Psicologia”, ambos de grande relevância para a área e que denotaram
esse profissional como um agente multiplicador, participando e contribuindo com a
formação da opinião pública.

nos

Professor da USC e
grupo de estudos
O Prof. Dr. Geraldo Marco
Rosa Junior esteve na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) como convidado da Prof.ª
Dra. Ana Maria Blanco Martinez,
do Laboratório de Neurodegeneração e Reparo. O encontro proporcionou troca de experiências
e firmou cooperação científica.
Na foto, professor Geraldo e
estudantes do grupo de estudos
da UFRJ.

Foto: Arquivo pessoal de Flávia Hiroki

Estudante de
Design vence
concurso nacional
de Decoração
Bruna Monteiro é formanda
de Design e foi campeã na categoria pintura e decoração da
“Olimpíada do Conhecimento”,
promovida pelo SENAI. A competição foi em nível nacional
e contou com cinco etapas:
aplicação de papel de parede,
fazer uma porta inteira, design
com reprodução de um desenho, pintura decorativa com
fitas e rolos e uma pintura livre.
A prova teve uma duração de
quatro dias.

Professora participou
de cursos e Simpósio
Internacional
A professora Flávia Hiroki,
do curso de Educação Artística – Artes Cênicas, participou de três eventos realizados
na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Flávia esteve presente nos cursos “O
Mundo Inteiro Refletido numa
Gota d’água” e “Corpo da Organicidade – Contato-escuta-ação-canto”, promovidos pelo
Lume – Núcleo de Pesquisas
Teatrais da Unicamp e, ainda,
marcou presença no 4º Simpósio Internacional – Reflexões
Cênicas Contemporâneas. O
evento reuniu pesquisadores
do Brasil e de diversos países
como Peru, Chile, Portugal,
entre outros.
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Professora defendeu
tese de doutorado

A professora Poliana S. A.
Santos Camargo, do curso
de Pedagogia, defendeu sua
tese de doutorado na Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). A tese, intitulada
“Representações sociais de
professores da educação de
jovens e adultos – EJA, sobre sua formação docente e
a afetividade no processo de
ensino-aprendizagem” envolve
três áreas do conhecimento: a
Teoria das Representações Sociais, a Afetividade no Processo
de Ensino-aprendizagem e a
Educação de Jovens e Adultos.
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Foto: Arquivo pessoal de Leonardo Fernandes

Leonardo Fernandes provou
que é possível conciliar estudos
e esportes por meio de sua mais
nova conquista: venceu o Campeonato Sul-Americano de Polo
Aquático. O estudante tem 18
anos e pratica natação desde os
13 e, aos 15, começou a praticar
o polo aquático.

Professor apresentou
inovação em
Congresso da
Sociedade Americana
de Ortodontia

Foto: Arquivo pessoal de Leopoldino Capelozza

A estudante do programa
de Mestrado em Odontologia,
Patrícia Penteado, desenvolveu
para sua dissertação o aplicativo Sorriso Teen, que auxilia jovens e adultos com dicas sobre
cáries, piercings bucais, prevenção e tratamentos relacionados
à saúde bucal. Vários temas
são abordados no Sorriso Teen,
podendo ser acessados com o
usuário clicando em abas. Os
conteúdos referem-se à “Boca
limpa”; “Hálito Puro”; “Uso do fio
dental”; “Aparelho Ortodôntico”;
“Clareamento Dental”; “Dentes
do Ciso”, dentre outros.

Poesia de destaque
A estudante do curso de Jornalismo, Ana Beatriz Grandini
Casali da Silva, concorreu ao
prêmio Poetize 2015, concurso
nacional que consagra novos poetas. Dentre mais de 2000 obras
inscritas em todo Brasil, sua poesia, denominada “Eternidade”, foi
uma das 250 selecionadas a ser
publicada na antologia poética
do concurso em 2015.

Foto: Social Bauru

Tecnologia e
saúde bucal

Estudante de
Engenharia Elétrica
vence Campeonato
Sul-Americano de
Polo Aquático

O professor do Programa
de Mestrado em Odontologia,
Dr. Leopoldino Capelozza Filho,
apresentou ao mercado mundial
idealizações ortodônticas de sua
autoria no Congresso da Sociedade Americana em Ortodontia
(AAO), realizado na cidade de San
Francisco, EUA.

Estágio na Nestlé

No ano em que conclui sua
graduação, Jennifer Leme Malafatti, estudante de Nutrição, consagra mais uma etapa em sua
carreira profissional conquistando
uma vaga no Projeto Jovem Nutricionista 2015 da Nestlé Health
Science.

Foto: Arquivo pessoal de Jennifer Leme Malafatti

Foto: Arquivo pessoal de Geraldo Marco Rosa Júnior

Foto: Arquivo pessoal de Ana Beatriz Grandini Casali da Silva

O Prof. Dr. Marcos Siqueira,
juntamente com os estudantes
pós-graduandos Karine Kettener
e Airton Carvalho da UNESP de
Botucatu, criaram e ministraram o
minicurso “O pensamento científico no Séc. XXI – de onde viemos
e para onde vamos?” durante o
15º Workshop de Genética da
UNESP, no campus de Botucatu.

Foto: Arquivo pessoal de Poliana S. A. Santos Camargo

Minicurso científico
ministrado por
professor da USC

Foto: Acervo DICOM

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

curtasntos usquea
tale
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Professora conquista
mais uma etapa
A professora e coordenadora
do curso de Relações Públicas,
Penélope da Silva Almeida Santos, defendeu sua dissertação de
Mestrado em Comunicação Midiática, na UNESP de Bauru. Sua
pesquisa levou o título “Imagem
organizacional e as redes sociais
digitais: manual de conduta como
ferramenta estratégica”.

Professoras da
USC apresentaram
pesquisa em
Congresso
As professoras Dra. Camila
Gimenes e Dra. Silvia Regina
Barrile, do programa de Mestrado em Fisioterapia, participaram
do 36º Congresso da SOCESP
(Sociedade de Cardiologia de
São Paulo), realizado no Transamérica ExpoCenter, em São
Paulo (SP). Elas apresentaram o
trabalho “Redução da Pressão
Arterial e Circunferência Abdominal e Melhora da Capacidade
Funcional de Idosas Hipertensas Submetidas a Treinamento
misto”, resultado de pesquisas
desenvolvidas para o TCC de
estudantes de Fisioterapia da
USC.
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Foto: Arquivo pessoal de Fernanda de Ávila

Estudantes dos cursos de
Jornalismo e Relações Públicas
participaram do 20º Congresso
de Ciências da Comunicação
da Região Sudeste, o Intercom
Sudeste, que foi realizado na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), em Uberlândia (MG). Os
estudantes de Jornalismo Isabella
Lima, Mayara Crepaldi, Renan
Watanabe e Vitor Manfio; e de
Relações Públicas: Ana Carolina
Trindade, Cíntia Rodrigues, Karen
Cescatto Rodas, Laura Ferrari e
Luana Dias ganharam o prêmio
Expocom Sudeste nas categorias
“Reportagem em Radiojornalismo” e “Produto de comunicação
institucional radiofônico”.

Ponte de macarrão e
Engenharia Civil

Estudante de
Farmácia em
Fórum Ambiental
A estudante do curso de Farmácia, Fernanda de Ávila, apresentou oralmente seu trabalho
intitulado “Armazenamento e
Qualidade da Noz Macadâmia”
no 11º Fórum Ambiental da Alta
Paulista, realizado na UNESP
de Tupã e organizado pela Associação Amigos da Natureza
da Alta Paulista.
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Foto: Arquivo pessoal de Elisabete Zambelo
Foto: Arquivo pessoal de Vitor Bember Lofiego

A estudante do programa
de Doutorado em Biologia Oral,
Débora Trize, participou do 28º
Congresso Odontológico de
Bauru, realizado na Faculdade
de Odontologia de Bauru (FOB).
Sua pesquisa “Perfil dos Cuidadores de Deficientes no Desempenho de Ações de Saúde Bucal”
foi reconhecida como o melhor
trabalho na categoria “Paciente
Especial”.

Os coordenadores de Ciências
Contábeis e Administração, Prof.
Esp. Wander Cavalcante Garcia
e Prof.ª M.ª Elisabete Aparecida Zambelo e, representaram a
Universidade no evento “ENADE
2015: Dúvidas e Soluções & Acreditação Internacional”. Evento foi
uma oportunidade para atualizar
e esclarecer dúvidas a respeito da
avaliação dos cursos.

Os estudantes de Engenharia Civil, Vitor Bember Lofiego
e André Belisario, participaram
do 6º Concurso Interpontes da
UNESP de Bauru e conquistaram
o segundo lugar. No concurso,
organizado pela Pro Junior – Empresa Júnior da Faculdade de
Engenharia da Unesp, as equipes
tiveram como desafio construir
projetos de pontes utilizando apenas macarrão, cola quente e fio
dental, com intuito de suportar um
determinado número de quilos.

Estudantes de
Farmácia destaques
em evento
As estudantes de Farmácia,
Amanda Carreira Devides e Mariana Silva Vieira Malange, participaram da 10ª Semana Acadêmica de Farmácia da UNICAMP
(Universidade de Campinas). As
estudantes, orientadas pela Prof.ª
Dra. Ana Paula Fávaro Trombone
Garlet, apresentaram os resultados de suas pesquisas de Iniciação Científica.

Fotos: Arquivos pessoais de Amanda Carreira e Mariana Silva

Estudante recebeu
Menção Honrosa
em congresso

Foto: Arquivo pessoal de Silvia Barrile

Fotos: Intercom/Sudeste

Foto: Arquivo pessoal de Débora Trize

O Dr. Norival Agnelli, professor de Engenharia Civil e nadador profissional, participou dos
Campeonatos Pan-Americano
e Sul-Americano de Natação
Máster, realizados simultaneamente na cidade de Medellin
(Colômbia), entre os dias 18
e 24 de junho. Nos eventos,
Norival atingiu sua meta de
completar 1000 medalhas.
Depois da conquista, recebeu uma homenagem para
prestigiar mais essa etapa.
Esse momento foi realizado na
ASSENAG – Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, em uma iniciativa conjunta desta associação
com o BTC – Bauru Tênis Clube
e, ainda, a SEMEL – Secretaria
de Esportes de Bauru.

O estudante do curso de Engenharia Ambiental, Paulo Carneiro, organizou a Semana do
Meio Ambiente de uma empresa
em Bauru, para celebrar o Dia
Mundial do Meio Ambiente (5
de junho). As atividades foram
realizadas em obras de Bauru e
Marília, contando com palestras
sobre educação ambiental como
um todo. O objetivo do evento foi
a mobilização de funcionários e
população sobre a preservação
do meio ambiente e prevenção
à dengue.

Cursos de
Comunicação
conquistam primeiro
lugar no Intercom

Professores atualizados

Professor-atleta

Foto: Arquivo pessoal de Penélope Santos

Usqueano promoveu
evento para o Dia
Mundial do Meio
Ambiente

Foto: Arquivo pessoal de Norival Agnelli

Foto: Arquivo pessoal de Paulo Carneiro

curtasntos usquea
tale

Estudantes de Administração,
Ciências Contábeis, Engenharias,
Relações Internacionais e os professores M.ª Elisabete Zambelo,
Esp. Elza Inoue e Esp. Wander
Garcia participaram do 7º Concurso Acelera Startup, promovido
pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP) –
Regional Bauru. O concurso tem
objetivo de incentivar o empreendedorismo inovador e aproximar
projetos e investidores.

Foto: Arquivo pessoal de Rita Peruqueti

Foto: Arquivo pessoal de Leopoldino Capelozza

Foto: Arquivo pessoal de Bruna Pianna

USC no 7º Concurso
Acelera Startup
Foto: Arquivo pessoal de Renata Amorim

Foto: Arquivo pessoal de Elisabete Zambelo

Com a proposta de mesclar
imagens que mostram o abandono ferroviário com o trabalho
feito pela sociedade, o egresso
de Jornalismo, Flávio Fogueral,
foi um dos classificados na etapa
municipal do concurso Mapa Cultural Paulista 2015/2016, na modalidade Artes Visuais-Fotografia.

Arquitetura nas Redes
Sociais

A participação do estudante
de Arquitetura, Rafael Henrique
Pinoti, no 3º Desafio do Desenho
promovido pela página “Arquitêta”, lhe trouxe novas motivações. Depois de ter seu desenho
entre os escolhidos no desafio e
publicado na página, Rafael foi
procurado por muitas pessoas
pedindo dicas e mais desenhos
seus. Assim, o estudante criou
sua própria página “Croquis e
seus encantos”, onde publica
seus desenhos e dá dicas sobre
as técnicas que utiliza.
O trabalho de Rafael pode
ser conferido no endereço:
www.facebook.com/croquiseseusencantos

Os professores do programa
de Mestrado em Odontologia,
Dr. Leopoldino Capelozza e Dr.
Mauricio Cardoso, ministraram
importantes conferências no 11º
Encontro de Ortodontia Individualizada Capelozza, realizado
em Natal (RN). Estudantes também participaram apresentando
suas dissertações durante o já
consagrado Encontro, que este
ano reuniu 150 ortodontistas de
todo o país.

A professora Dra. Rita Luiza Peruquetti apresentou seu
projeto de pesquisa “Formação
do corpo cromatóide e ciclo
nucleolar: ligando esses dois
eventos importantes na espermatogênese” na 48ª Reunião
da Sociedade para Estudos da
Reprodução em San Juan, Porto Rico. O projeto é financiado
pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP) e conta com
a participação da estudante
do curso de Farmácia, Larissa
Fiamengui de Pauli.

Professora e
estudantes participam
de Simpósio
Internacional
A Prof.ª Dra. Meire Cristina
Nogueira de Andrade ministrou
a palestra “Informação nutricional
de cogumelos comestíveis e medicinais em função da linhagem
e do substrato de cultivo” no 8º
Simpósio Internacional Sobre Cogumelos Comestíveis no Brasil,
o SICOG. Já os estudantes de
Iniciação Científica, Olívia Gomes
Martins, de Ciências Biológicas;
Otávio Augusto Pessotto Alves
Siqueira e André Luiz Merthan
Saad, de Engenharia Agronômica,
apresentaram seus trabalhos.

Estudante de Farmácia
apresenta trabalho em
Congresso
A estudante do curso de Farmácia, Renata Amorim, apresentou seu projeto de pesquisa no 25º
Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise
(CSBMM 2015), em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. O
trabalho de Renata é “Efeito da administração de infusão de camellia
sinensis (chá verde) em diferentes fases do dia sobre aspectos
metabólicos de camundongos submetidos a diferentes dietas”.
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Foto: Arquivo

Egresso de Jornalismo
é destaque em
concurso

Os estudantes do curso de
Graduação em Fisioterapia,
Bruna Pianna (foto) e Caio Vitor
dos Santos Genebra, e a estudante do programa de Mestrado
em Fisioterapia Nicoly Machado Maciel, apresentaram suas
pesquisas na 67ª Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC),
que foi realizada no campus da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos (SP).

Foto: Arquivo pessoal de Meire Cristina Nogueira

Foto: Arquivo pessoal de Flávio Fogueral

Os professores M.e Roger
Marcelo Martins Gomes e M.e
Fabio Paride Pallotta e os egressos Guilherme e João Augusto
participaram do 28º Simpósio Nacional de História, organizado pela
Associação Nacional de História
(ANPUH), em Florianópolis (SC).
O professor Roger apresentou
seu trabalho “Periódico Científicos como fonte para a História
das Ciências no Brasil: a Revista
Brasileira de Psicanálise (1976)”.

Professores ministram
conferência

Usqueanos na SBPC

Foto: Arquivo pessoal de Rafael Henrique Pinoti

Foto: Arquivo pessoal de Roger M. M. Gomes

Professores
e egressos de
História em
Simpósio Nacional

Professora do
Mestrado recebe
Menção Honrosa
A Prof.ª Dra. Lucilene Ferreira,
do Programa de Mestrado em
Fisioterapia, recebeu Menção
Honrosa no 1º Simpósio Paradesportivo Carioca. O evento foi
realizado pelo programa de Mestrado em Ciência da Reabilitação
do Centro Universitário Augusto
Motta (UNISUAM), no Rio de Janeiro. A professora apresentou o
trabalho “Estrutura Fatorial, Validade e Confiabilidade Interna da
Social Anxiety Scale para Homens
Fisicamente Ativos com Lesão
Medular”.

oral

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM
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Mesa-redonda debate
Campanha da Fraternidade 2015
Em comemoração à Páscoa, a Pastoral da Universidade (PdU)
saudou os funcionários da USC com a entrega da Bíblia Sagrada
como forma de agradecer e, ainda, despertar a reflexão e gratidão
ao sacrifício da Semana Santa.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Dia das Mães
A comemoração teve três momentos importantes: Missa, dinâmicas, atividades de
reflexão, além da entrega de uma lembrança,
homenageando todas as mães usqueanas.

São José e o Dia do Trabalho
Irmãs Apóstolas, funcionários, professores
e comunidade se reuniram para Missa em
ação de graças pelo Dia de São José Operário
e também Dia do Trabalho (1º de maio). Na
ocasião, funcionários e professores foram
homenageados pela data com a entrega
de um pão, como forma de agradecimento
pelo trabalho que realizam na Universidade.

A comunidade usqueana vivenciou momentos em louvor ao Sagrado Coração de
Jesus com festividades que contaram com
tríduo religioso realizado virtualmente, Missa
festiva e momento de oração pela santificação
do clero e, também, pelas intenções de toda
a comunidade universitária.

Foto: Acervo DICOM

Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus

Inauguração dos
novos auditórios
A inauguração dos novos auditórios Clélia
Merloni e João Paulo II contou com bênção e
Missa celebrada pelo Padre Adinam Roniere
da Silva. Os auditórios têm 714 lugares e
são utilizados para atividades acadêmicas
e culturais.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Semana da Páscoa

Foto: Acervo DICOM

A Pastoral da Universidade (PdU) e os professores da disciplina
“Ética e Cultura Religiosa” promoveram uma mesa-redonda para
debater sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2015. Líderes
religiosos das Igrejas Católica, Luterana e Presbiteriana falaram, de
maneira ecumênica, sobre a contribuição da Igreja na construção
da sociedade.

Coroação de Nossa Senhora
A última Missa universitária do mês de maio,
tradicionalmente conhecido como o mês de
Nossa Senhora, reuniu os fiéis para a homenagem à Maria com a tradicional coroação.
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Missa Sertaneja
A celebração contou com a presença
do Coral Sertanejo de Bauru, marcando as
comemorações dedicadas aos principais
santos do mês: Santo Antônio, São Pedro
e São João Batista.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Festa Junina para
os funcionários

Com o tema “Dê um pause em sua vida”
e título “Meu sonho, minha vida, meu chão:
projeto de vida”, o Encontro Universitário foi
voltado para os calouros. O momento proporcionou aos estudantes, além de projetar e
organizar as questões pessoais, refletir sobre
a nova etapa de vida universitária.

Foto: Acervo DICOM

Em junho, os funcionários da USC reuniram-se para uma divertida Festa Junina.
A festa contou com comidas e bebidas
típicas, além da tradicional quadrilha com
o casamento caipira.

Homenagem às Irmãs Apóstolas

2º Encontro de Colaboradores
com Madre Clélia
No mês de julho, os usqueanos Prof.ª M.ª
Daniela Luchesi, Marcos Crepaldi, Elizete
Azevedo, Prof.ª Esp. Irmã Fabiana Bergamin
e Irmã Carina Cássia de Souza participaram
do 2º Encontro de Colaboradores com Madre
Clélia, na cidade de Ibiúna (SP). O evento
contou com momentos de orações, partilhas,
encontros formativos, atividades de descontração e missão.

Foto: Arquivo pessoal de Irmã Carina Cássia de Souza

Foto: Assessoria de Comunicação da Rede Sagrado

As Irmãs Apóstolas foram homenageadas durante uma Missa
Universitária. Uma estudante usqueana entregou uma rosa, simbolizando o agradecimento por todo o trabalho que as Apóstolas
realizam. A homenagem vem ao encontro das propostas do Ano da
Vida Consagrada, celebrado entre novembro de 2014 a fevereiro
de 2016, com o tema: “Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho,
Profecia e Esperança”.

Em comemoração ao Dia do Estudante,
a Pastoral da Universidade (PdU) percorreu
todas as salas da Instituição entregando um
chaveiro e um folder explicativo sobre a nova
marca. A homenagem também contou com
momento de oração e agradecimento com
a Santa Missa, celebrada pelo Pe. Adinam
Roniere da Silva.

Dia dos Pais
A homenagem contou com Missa no Teatro Veritas e, também,
com a entrega de uma mensagem contendo os “10 conselhos de
Dom Bosco aos pais”, além de um delicioso pão de mel para este
momento especial.

USC na 3ª Peregrinação
ao Santuário Nacional
de Aparecida
Em agosto, professores, funcionários, familiares e Irmãs Apóstolas da Universidade
participaram da 3ª Peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, promovida pela
Sagrado Rede de Educação, da qual a USC
faz parte. A peregrinação ofereceu momentos
de reflexão, louvor e agradecimento a Deus
pelos benefícios e graças recebidas todos os
dias, além de fortalecer o projeto e a missão
educacional da Rede Sagrado.
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Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Momentos de reflexão no
Encontro Universitário
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25 anos da Constituição
Apostólica
A Ex Corde Ecclesiae, Constituição Apostólica instituída pelo Papa João Paulo II no
ano de 1990, comemorou seu 25º aniversário
no mês de agosto. O documento é tido como
referência para a Igreja Católica na área da
educação, apontando as características
fundamentais de escolas e universidades
católicas do mundo inteiro. Como o próprio
nome diz, este documento traz a educação
para dentro do coração da Igreja.
Durante o mês de agosto, esse documento foi trabalhado com professores, colaboradores e estudantes.

Foto: Arquivo pessoal de Mariana Cristina Pizente

Foto: Arquivo pessoal de Alessandro Heubel

curtas tercâmbios
in

Intercâmbio na Espanha
Estudante de Administração
nos Estados Unidos

A AIESEC e o Departamento de Relações
Internacionais da USC promoveram importante atividade para promoção de intercâmbios.
Estudantes intercambistas que participaram
do programa intitulado “Cidadão Global”
apresentaram a atividade “5 em 50”, ocasião
em que 5 estudantes que vivenciaram a
experiência do intercâmbio contam em 50
minutos suas experiências internacionais em
diversos países do mundo.

O estudante Orlando Francisco dos
Santos, do curso de Engenharia Elétrica,
participou de um programa de treinamento
chamado Factory Acceptance Testing (Testes
de Aceitação em Fábricas), utilizado nas áreas de Engenharia, Operação e Controle do
Projeto de Paletização da empresa em que o
jovem trabalha. A oportunidade proporcionou
ao estudante aprender ainda mais sobre as
atividades desenvolvidas em sua área.

Foto: Arquivo pessoal de Juliana Miziara de Abreu

Foto: Arquivo pessoal de José Lucas Lemes Duarte

Estudante de Design na China
José Lucas Lemes Duarte, do 3º ano
do curso, realizará nos próximos dois anos
intercâmbio em duas Universidades da China
por meio do programa Ciências sem Fronteiras. José Lucas passará um ano estudando
Mandarim em Wuhan, província de Hubei;
em seguida, ficará mais um ano estudando
Design Artístico na cidade de Shanghai.

Foto: Arquivo pessoal de Guilherme Tayar

Usqueano na Itália

Futuro administrador
na Espanha
O estudante do curso de Administração,
Guilherme Tayar, realizou intercâmbio de seis
meses na Universidad Católica de Murcia
(UCAM) na Espanha, onde fez matérias do
seu curso, que lá recebe o nome de “Administracion y Direccion de Empresas – ADE”.
Após concluir os estudos na UCAM, o futuro administrador agora estuda idiomas na
instituição Sprachcaffe, uma das melhores
para o ensino da Língua Inglesa neste país.

Foto: Arquivo pessoal de Gabriel Veloso

Intercambistas relataram suas
experiências em evento

Foto: Arquivo pessoal de Orlando Francisco

Foto: Acervo DICOM

Mariana Cristina Pizente está realizando um programa de intercâmbio na Troy University, Instituição localizada no estado do
Alabama (EUA). Mariana embarcou dia 2 de agosto e o programa
tem duração de seis meses.

Alessandro Heubel, estudante do curso de Fisioterapia, participou
de um programa de intercâmbio na Universidad Católica de Múrcia
(UCAM), localizada na região sudeste da Espanha. O programa
teve duração de um semestre, quando o jovem cursou disciplinas
da Graduação em Fisioterapia, além de um curso de Espanhol,
oferecido pela própria Universidade aos intercambistas.

Ela vai para a Disney
A estudante do curso de Terapia Ocupacional, Juliana Miziara de Abreu, trabalhará
durante três meses no parque da Disney, na
cidade de Orlando, Flórida (EUA). A atividade
de Juliana será auxiliar os clientes do parque
na loja de conveniência do parque e, durante
o intercâmbio, a Disney fornecerá a moradia
em um condomínio exclusivo para Cast Members, como são chamados os intercambistas
por lá. A viagem está programada para início
de dezembro.
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Estágio na Espanha
O estudante do curso de Engenharia de
Produção, Gabriel Veloso, participou durante
dois meses de um programa de estágio na
empresa CYCA, atuante na área de construção civil, na cidade de Gandia, província
de Valência (Espanha).

Aula inaugural da UATI
Para dar início às atividades do segundo
semestre do programa de extensão, a Universidade Aberta à Terceira Idade realizou uma
aula inaugural, que contou com acolhida,
momentos de reflexões, apresentações dos
professores e dos novos integrantes e, para
finalizar, um saboroso coquetel de integração
fez parte do momento.

Roberto Rufino na UATI
Os alunos da Universidade Aberta à
Terceira Idade (UATI) participaram de uma
palestra com o conceituado colunista Roberto Rufino, pioneiro das colunas sociais
bauruenses. A palestra foi para a “Lição dos
Grandes Mestres”, atividade que recebe
importantes convidados para discussão
de temas sociais relevantes e de interesse
coletivo. Rufino falou aos alunos da UATI
sobre “Um país chamado Bauru”, também
título de seu livro.

A UATI recebeu a visita dos alunos do
Colégio São Francisco de Assis, de Bauru.
Os alunos organizaram pautas e entrevistaram alguns integrantes da Universidade
para compor um folhetim, oportunidade
para troca de experiências entre alunos e
terceira idade.

Foto: Acervo DICOM

A Universidade Aberta à Terceira Idade
(UATI) foi homenageada com o troféu “Eu Faço
a Diferença” na Câmara Municipal de Bauru. A
homenagem foi uma iniciativa da Associação
Bauru pela Diversidade (ABD) com o apoio
das Secretarias Municipais do Bem – Estar
Social (Sebes) e da Cultura.

Coral EnCanto em
Poços de Caldas

Foto: Acervo DICOM

O Coral EnCanto da Universidade Aberta
à Terceira Idade participou do 9º Encontro
de Corais na cidade de Poços de Caldas
(MG), realizado no Clube URCA. O Coral
fez diversas apresentações, além da oficial.

Glamour na terceira idade
A sétima edição do UATI Fashion Day
teve o tema Paris Mon Amour. Uma noite
de brilho, glamour e muito amor mostrou ao
público presente, além do desfile de moda
casual, a “nova cara” da terceira idade, com
pessoas mais despojadas e de bem com a
vida. O evento arrecadou mais de 600 litros
de leite que foram doados às entidades do
PAIVA em Bauru.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Com a participação de sete corais de Bauru
e região, o programa de extensão Universidade
Aberta à Terceira Idade (UATI) realizou o 6º
Encontro de Corais, evento que trouxe a boa
música e promoveu a cultura reunindo belas
vozes em uma noite inesquecível. Contou
com a apresentação do Coral EnCanto da
UATI como anfitrião do evento, além dos
corais Amor e Luz, Viva Voz, Luzes, Madrigal
Regia, ArtenCanto e Centro do Professorado
Paulista (CPP). A abertura do encontro ficou
a cargo da cantora Cristina Lima.

Encontro de gerações!

A UATI faz a diferença!

Dia das Mães na UATI
Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Sucesso no 6º
Encontro de Corais

Foto: Arquivo pessoal de Mariza Pereira

“O poder da escolha” foi tema
de palestra
Para a abertura do ciclo de palestras“Lições
dos Grandes Mestres”, da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), o coach Wellington
Fernandes discursou sobre “O poder da
escolha”, abordando uma metodologia de
desenvolvimento e capacitação humana.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM
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Reflexão de Páscoa
Os alunos da UATI participaram de um
momento de reflexão sobre o significado da
Páscoa, com a coordenadora da Pastoral
da Universidade (PdU), Irmã Carina Cássia
de Souza.
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A Universidade Aberta à Terceira Idade
realizou a Lição dos Grandes Mestres em
celebração ao Dia das Mães, contando com
a participação da Prof.ª Dra. Irmã Jacinta
Turolo Garcia, considerada matriarca do
programa. Irmã Jacinta ministrou a palestra
“UATI: memória grata pelos 22 anos de história, abençoados pela mãe e mestra Madre
Clélia”, em que contou a vida e trajetória
de Madre Clélia e todo o percurso desses
22 anos de UATI.

Terceira edição
do PIBID

Páscoa e ação solidária
Os integrantes da Líderes Jr,
Empresa Júnior da Universidade,
organizaram um evento com brincadeiras e distribuição de ovos
de chocolate para comemorar a
Páscoa com crianças do Centro
Socioeducativo Irmã Adelaide.
No dia do evento, as crianças
brincaram e se divertiram com os
estudantes e professores, além de
serem presenteadas com deliciosos ovos de chocolate.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Arquivo pessoal de Eliane Pinto

Para a realização de uma aula prática, os professores Thomaz
Figueiredo Lobo e Tadeu Fernandes da Silva Junior, acompanharam
os estudantes do curso de Engenharia Agronômica até a Fazenda
Experimental da Universidade. Ainda na visita, os jovens assistiram à palestra “Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas”,
ministrada pelo pesquisador da empresa Jacto, Douglas Miguel
Giacomini Rueda. Assistiram também uma demonstração sobre
calibração de pulverizadores.

Visita técnica e saúde
do trabalhador
Estudantes do curso de Terapia Ocupacional realizaram
uma visita técnica à empresa de
baterias Tudor, em Bauru. O técnico de segurança do trabalho da
empresa orientou sobre a atenção à saúde dos trabalhadores,
riscos ocupacionais, aspectos
ergonômicos, atividades que podem agredir a saúde do indivíduo.

Cápsula do tempo

Foto: Acervo DICOM

Pelo Dia Mundial da Saúde (7
de abril), professores e estudantes
de Nutrição realizaram ações solidárias em parceria com o SESC
Bauru. Os profissionais envolvidos
desenvolveram ações de estímulo
e promoção de saúde, bem como
a verificação do Índice de Massa Corporal (IMC) e orientações
acerca da alimentação saudável,
na sede do Serviço Social do Comércio (SESC).
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade
apresentou um informativo com
os resultados do processo de
autoavaliação realizado em 2014.
A autoavaliação é parte integrante
e cotidiana da vida universitária,
como instrumento de melhoria e
fortalecimento das ações desenvolvidas internamente.

Circuito-saúde na
Universidade

Em Brasília
Feira da Saúde e ação
solidária

CPA apresentou
resultados

Foto: Acervo DICOM

Os estudantes do primeiro ano
curso de Pedagogia fizeram uma
cápsula do tempo que só será
aberta no momento da formatura.
Na cápsula, cada calouro guardou
uma carta, escrita a mão, com as
expectativas e os desafios que
aguardam durante a graduação.
A intenção é partilharem suas
memórias quando terminarem o
curso, em 2018.

Foto: Arquivo pessoal de Roseli Claus

Foto: Acervo DICOM

Relações Internacionais –
Em março a Universidade do
Sagrado Coração recebeu uma
ótima notícia. O curso de Relações Internacionais conquistou
o conceito 4 na avaliação do
Ministério da Educação (MEC),
numa escala de 1 a 5. A conquista da nota representa o desempenho bastante satisfatório nas
questões relacionadas ao curso
e indica, ainda, a qualidade e
excelência do ensino.
Engenharia Ambiental e Sanitária – O curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária conquistou
conceito 4 na avaliação do MEC,
o que significa que a Instituição
apresentou desempenho muito
bom nas questões que dizem
respeito ao curso. A avaliação foi
composta por três dimensões:
organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e
infraestrutura.
Engenharia Agronômica
– O curso também conquistou
oconceito 4, o que demonstra o
empenho diário da comunidade
universitária em oferecer um ensino de qualidade e pautado em
questões éticas e humanísticas.

Estudantes de Engenharia Agronômica
visitaram Fazenda Experimental

Foto: Arquivo pessoal de Cristina Quaggio

Desenvolvido na Universidade
desde 2012, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID) iniciou sua
terceira edição com 160 estudantes bolsistas participantes,
11 projetos aprovados e oito
escolas bauruenses envolvidas.
O PIBID tem como objetivo incentivar a formação de docentes
em nível superior para a educação básica, de modo a elevar a
qualidade dos professores da
rede pública por meio dos cursos
de licenciatura das Instituições
de Ensino Superior (IES).

Nota 4 no MEC!

Foto: Arquivo pessoal de Rodney Koslowski

Foto: Acervo DICOM
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Estudantes do curso de Relações Internacionais participaram do 20º Encontro Nacional
de Estudantes de Relações
Internacionais em Brasília, o
ENERI. Os estudantes também
visitaram o Congresso Nacional, a Comissão de Relações
Exteriores do Senado Federal,
o Itamaraty, sede do Ministério
de Relações Exteriores do Brasil
e, também, o Instituto Rio Branco, onde funciona a escola de
formação diplomática brasileira.
Boletim USC

O Programa de Extensão “Psicologia, Saúde e Comunidade”,
juntamente com o Programa de
Extensão “Diabete Mellitus” realizou a ação “Diálogos Universidade/Comunidade: caminhos para
a saúde e qualidade de vida”. O
evento teve a participação de professores dos cursos de Farmácia,
Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; estudantes de Engenharia
de Computação, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia
e, ainda, Mestrandos em Fisioterapia. Contou também com
apoio de membros da Diretoria
da Associação dos Diabéticos
de Bauru (ADB).

Professores da Universidade
foram recebidos por pesquisadores da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios
(APTA), em Bauru. Com a maior
procura de estágios e projetos
no segmento da área ambiental e agronomia, a APTA-Bauru
tornou-se uma grande parceira,
recebendo estudantes da USC
em suas dependências para trabalhos nas áreas de agricultura e
gestão de resíduos.

Em um sábado de sol, o Prof.
Dr. Rodney Kozlowiski levou os
estudantes do curso de Engenharia Agronômica para uma aula
prática na Fazenda Experimental
da Universidade. A atividade teve
finalidade didática e os estudantes
aprenderam sobre os principais
grupos que podem causar danos
às lavouras e aqueles que podem
funcionar como possíveis inimigos
naturais de outros insetos presentes nos mais diversos cultivos.

Estudantes de Enfermagem
realizaram uma visita técnica à
Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços
e Tecnologia para Hospitais,
Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios, em São
Paulo. A Feira atua como palco
para lançamentos e oferece aos
estudantes diversas oportunidades de geração de contatos e
conhecimentos.

Com intuito de promover a
interação dos jovens estudantes
junto ao funcionamento e produção de um jornal impresso,
a professora Giselle Hilário, que
também é editora-chefe do Jornal
da Cidade, proporcionou novas
experiências aos calouros, que
conheceram como é o processo
de execução de um jornal, desde
a redação até a sua impressão e
distribuição.

Todos contra a gripe

O curso de Enfermagem realizou no Câmpus uma campanha
de vacinação contra a gripe. Os
estudantes do curso foram supervisionados pelas professoras M.ª
Solange Nardo Marques Cardoso
e M.ª Rita de Cássia Altino.

Visita técnica ao
Instituto Lauro de
Souza Lima
Aula prática das Cozinhas
Europeia e Mediterrânea
Os estudantes do curso de Gastronomia colocaram em prática
as habilidades desenvolvidas nas aulas em laboratório, com as
culinárias temáticas das Cozinhas Europeia e Mediterrânea. As aulas
promoveram o desenvolvimento e aperfeiçoamento na profissão.
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Foto: Arquivo pessoal de Evete Polidoro Alquati

Foto: Arquivo pessoal de Eliane Pinto

Futuros jornalistas
visitaram o Jornal da
Cidade de Bauru

Fotos: Acervo DICOM

Visita na Fazenda
Experimental

Estudantes de Pedagogia e
Letras realizaram a entrega de
livros infantis na Creche Jardim
Nicéia, de Bauru. Os livros foram
arrecadados durante a ação do
trote solidário, que compreendia
a coleta destes materiais pelos
calouros de ambos os cursos.

Foto: Acervo DICOM

Parceria

Trote solidário!

Visita técnica em
Feira Hospitalar
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Foto: Arquivo pessoal de Evete Polidoro Alquati

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

Coordenadores e estudantes analisaram os processos de
coleta seletiva adotados pelos
moradores no bairro Jardim
Brasil em Bauru, por meio da
aplicação de um breve questionário. Os estudantes também
entregaram um imã de geladeira
com o dia da coleta seletiva no
bairro, incentivando a proposta.

Foto: Arquivo pessoal de Rodney Koslowski

Atenta à importância da sustentabilidade, a Universidade passou a contar com um Plano de
Gestão de Logística Sustentável
(PLS), no qual são descritas as
ações adotadas pela Instituição
para minimizar e reduzir o impacto ambiental, assim como
promover ações de sensibilização e educativas. O documento
abrange temas como: material
de consumo, compreendendo
papel para impressão, copos
descartáveis e cartuchos para
impressão; energia elétrica; água
e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de
trabalho; compras e contratações
sustentáveis; deslocamento de
pessoal, considerando todos os
meios de transportes, com foco
na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes,
dentre outras ações.

Programa de
Extensão “Coleta
Seletiva” realizou
ação de sensibilização
em Bauru

Foto: Arquivo pessoal de Giselle Hilário

Foto: Arquivo pessoal de Elisabete Zambelo

Foto: Shutterstock

Plano de Gestão de
Logística Sustentável

Estudantes do curso de Enfermagem realizaram uma visita
técnica ao Instituto Lauro de
Souza Lima (ILSL) de Bauru, durante o Estágio Supervisionado
em Doenças Transmissíveis. A
visita proporcionou a experiência prática de algumas atividades relacionadas à profissão.

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

Foto: Arquivo pessoal de Tadeu
Antônio Fernandes da Silva Júnior
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Fazenda Experimental e 3º Dia de Campo

Após estabelecer parceria
com o Viveiro Muda Brasil, o Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada
(GEVA) deu início à montagem
de um experimento com cinco
espécies de mudas nativas. Estudantes dos cursos de Ciências
Biológicas e Engenharia Ambiental e Sanitária agora pesquisam
mudas de espécies arbóreas
nativas para testar diferentes
substratos e as influências no
crescimento das plantas.

Foto: Acervo DICOM

Experiências com
mudas nativas

Posse da nova
diretoria na
Empresa Júnior
A Empresa Júnior, Líderes
Júnior, realizou uma Assembleia
Geral para eleger a nova diretoria e aprovar o Estatuto. A nova
gestão está em vigor até 2016.

Foto: Acervo DICOM

A oficina “Aprenda Libras”
foi uma atividade proposta aos
estudantes dos cursos de Pedagogia, Filosofia, Geografia, Artes
Cênicas e Educação Musical.
Os estudantes multiplicaram o
que aprenderam na disciplina
e realizaram apresentações em
Libras envolvendo os colegas
da turma e os convidados.

Atendendo ao cronograma de uma recente pesquisa aprovada
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), o grupo GEVA tem realizado coleta de amostras de
copaíba (Copaifera langsdorffii) em algumas áreas de Bauru. Além
do seu benefício medicinal, a planta foi escolhida por sua vasta
presença nos fragmentos florestais nativos de Bauru e região.

Ciclo de apresentações
musicais
Para celebrar o encerramento
do primeiro semestre de 2015, o
curso de Educação Musical promoveu um ciclo de apresentações
musicais dos estudantes. Foram
realizadas as apresentações das
turmas de Flauta Doce, Violão
Complementar e Piano Complementar, Grupos da Música no
Intervalo e, também, apresentação dos solistas do curso e
convidados e o Grupo de Choro
“Chovendo na Roseira”, integrado
por Luciano César, Paulo Zen,
Beto Gaiato e Paulo Dadamos.

Foto: Acervo DICOM

Usqueanos recebem
certificado de
participação no
Projeto Rondon

Nova marca
A Universidade lançou, no mês de agosto, a sua nova marca.
A novidade vem para fortalecer a imagem da Instituição que preza
por oferecer educação de excelência, unindo formação humana
e integral, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Tem
também o objetivo de comunicar a missão, a visão e os valores
institucionais e transmitir através de um símbolo os conceitos de
Excelência Educacional, Tradição, Transformação, Valores e Vida,
já tão presentes no dia-a-dia em seu campus e nas atividades de
professores, estudantes e funcionários.
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Professores e estudantes que
participaram da Operação Portal
do Sol (em janeiro de 2015) receberam o reconhecimento pelo
excelente trabalho desenvolvido
no município de Bananeiras (PB),
reunindo-se na Universidade para
cerimônia de entrega dos certificados de participação no Projeto Rondon. O momento contou
com a presença da Prof.ª Dra.
Irmã Susana de Jesus Fadel,
Reitora; Prof.ª Esp. Irmã Jucélia
Melo, Pró-Reitora de Extensão e
Ação Comunitária e do Prof. M.e
Dorival José Coral, Coordenador
Geral de Extensão.
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Visita técnica na
UNESP de Botucatu
As estudantes Camila Marquesin Soares e Izabella Olher, de
Engenharia Ambiental e Sanitária,
e Bruna Morgado, de Ciências
Biológicas, acompanhadas dos
professores Dr. Marcos Vinicius
Bohrer Monteiro Siqueira e Dr.
Thomaz Figueiredo Lobo, conheceram o jardim clonal de eucalipto
e os laboratórios de pesquisa
do Departamento de Ciências
Florestais e do Departamento
de Ciência do Solo da UNESP
de Botucatu.

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

Aprenda Libras

Pesquisa sobre a copaíba

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

O curso de Engenharia Agronômica realizou, no dia 30 de maio,
a terceira edição do Dia de Campo na Fazenda Experimental. O
evento foi também aberto aos estudantes de Engenharia Ambiental
e Sanitária.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Visita ao Centro
de Pesquisa Mokiti
Okada
Os professores do programa
de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, Dr. Marcos
Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira
e Dr. Thomaz Figueiredo Lobo,
a professora e coordenadora do
curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária, M.ª Renata Teixeira de
Almeida Minhoni e o estudante
Guilherme Polidoro Alquati, se
reuniram com os pesquisadores
do Centro de Pesquisa Mokiti
Okada (CPMO) para dar início a
uma parceria no desenvolvimento
da Agricultura Natural, livre de
adubos químicos sintéticos e uso
de agrotóxicos.

A beleza dos Ipês
Mais de 100 pés de Ipês
roubaram a cena na Universidade. Espetáculo promovido
pela natureza. O Prof. M.e Dorival José Coral, do curso de
Ciências Biológicas, conta que
na Universidade existem 181
pés de Ipês, de acordo com
um levantamento realizado por
estudantes do curso em 2013.
Os Ipês estão distribuídos nas
cores Branco, Roxo e Amarelo.

Professoras e estudantes do
Centro de Ciências da Saúde
promoveram a campanha “Avaliação de Parâmetros Nutricionais e Clínicos como Fatores de
Risco para Hipertensão Arterial”,
oferecendo serviços gratuitos
como teste de sensibilidade
ao sal; verificação da pressão
arterial; avaliação nutricional e
antropométrica e análise sensorial de pão e biscoito hipossódico
e antioxidante.

Coleção do
Inventamoda no
Bauru Shopping

A exposição “Jardim de Sorrisos” mostrou peças criadas
pelos estudantes de Design de
Moda e finalizadas com pinturas
e aplicações pelos pacientes
atendidos pela SORRI. O tema
principal foi a moda inclusiva,
que está ganhando visibilidade
no mercado, propondo soluções
que se adequam ao público com
algum tipo de deficiência.

Atendimento
nutricional na USC

Cinema e Psicologia
Foto: Acervo DICOM

Os funcionários usqueanos
agora contam com atendimento nutricional na Universidade,
realizado pelas estudantes de
Nutrição, com supervisão das
professoras. O foco das consultas
são alimentação saudável e tratamento/prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis como
diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias (colesterol e triglicérides alterados) e sobrepeso/
obesidade, além de adequação
de deficiências nutricionais e reeducação alimentar e nutricional.

Foto: Arquivo pessoal de Karla Alves

A Universidade agora conta com um espaço aconchegante e de
cardápio variado. Com modernas instalações, a Gourmeteria Universitária foi pensada para atender os estudantes da USC e fazer com
que eles sintam-se acolhidos e à vontade na hora das refeições. O
cardápio conta com saladas, tapiocas, crepes, pastéis, doces, pães
e bebidas variadas.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

A USC realizou reuniões e
a posse dos novos estudantes que, agora, compõem o
conselho. O Conselho Superior
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) supervisiona,
orienta e coordena o ensino, a
pesquisa e a extensão. É composto pela Reitora, Vice-Reitora,
Pró-Reitoras, Diretoras de Centros, representantes do corpo
docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil.

Inauguração da Gourmeteria Universitária

Foto: Acervo DICOM

Reuniões do
CONSEPE

Orientação sobre a
hipertensão

Foto: Arquivo pessoal de Marcos Siqueira

O projeto de extensão tem
enfoque preventivo e terapêutico,
com o objetivo de beneficiar os
estudantes por meio do exercício
das atividades práticas e, também, a comunidade assistida pela
Clínica de Fisioterapia.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Arquivo pessoal de Alexandre Fiorelli

Terapia Manual
Estrutural

USC na Feira de Profissões do
Colégio Criativo Mackenzie
A Gerente de Comunicação da USC, Luciana Galhardo, participou
da 2ª Feira de Profissões do Colégio Criativo Mackenzie representando
a Instituição e apresentando, por meio de palestra, a dinâmica, os
valores e o diferencial da Universidade.
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O Cine Fórum é uma iniciativa dos estudantes do curso
de Psicologia da Universidade
e tem a finalidade de debater e
analisar obras cinematográficas.
Frequentemente, são escolhidos
e exibidos filmes que incentivam
a discussão positiva entre estudantes e profissionais de diversas áreas. A USC realizou cinco
edições até o mês de novembro.
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Foto: Acervo DICOM

tÁ acabando...
“E quando penso que falta
pouco pra me formar me dá um
aperto no coração por saber que
não verei mais alguns amigos
e professores e que daqui pra
frente, seremos eu e Deus!
Me sinto muito segura, pois o
ensino da USC é espetacular.
Durante esses quatro anos me
proporcionou um ensino de
qualidade, com uma visão ampla
e professores excelentes. Sem
dúvidas é a realização de um
grande e lindo sonho!”

Foto: Acervo DICOM

Raphaela Lima, estudante de Nutrição

“Hoje, saindo da USC, já sinto vontade
de voltar com toda certeza de fazer
novos cursos, de me especializar
na área de Marketing Digital e
quem sabe até realizar o sonho de
qualquer estudante universitário: um
intercâmbio. O aprendizado que tive me
acompanhará por toda a vida. Sou grato
pela oportunidade de descobrir tantas
possibilidades de futuro.
Depois desses quatro anos de muitas
alegrias, momentos intensos e incríveis,
angústia devido à correria do dia a dia até
a tão sonhada formatura, tenho a certeza
de que tudo valeu a pena”
Vinícius Oliveira, estudante de Administração.
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Foto: Acervo DICOM

Usqueanos formandos contam um pouco dos seus planos e
projetos após a graduação

“Tá acabando! Um aperto no coração,
uma sensação indescritível. É a
certeza de dever cumprido que
deixa marcas positivas e essenciais
para o meu crescimento pessoal.
Foi um privilégio poder caminhar e
estar prestes a me formar em uma
Universidade de qualidade, com
profissionais extremamente capacitados
e que realmente se empenham e se
preocupam com o desenvolvimento e
aprendizagem de seus estudantes. Aqui
fiz amizades que quero levar para o resto
da minha vida, pessoas que fizeram total
diferença nesses quatro anos. É hora
de colocar em prática tudo o que foi
estudado, crescer profissionalmente e
fazer a diferença”

Foto: Acervo DICOM

Juliana da Silva Cabestré, estudante de Pedagogia.

“Estou muito feliz e realizada por estar
concluindo essa etapa acadêmica tão
importante em minha vida. Agradeço aos
professores por todo o conhecimento
transmitido e todos os desafios impostos que
foram fundamentais para o meu crescimento
intelectual, profissional e pessoal.
Meu plano para o futuro é ser efetivada
na empresa onde trabalho, na área
de produção industrial do setor
sucroenergético, onde hoje atuo como
estagiária. Também fazer pós graduação em
Meio Ambiente e Segurança do Trabalho,
aprimorando os conhecimentos em
sistemas e métodos de trabalho que visam à
segurança do processo e das pessoas”
Thaís Alves da Silva, estudante de Engenharia Química.

27

Boletim USC

®
s
clique Instagram
do

Confira a galeria de fotos com a
#AEscolhadaMinhaVida que rolou
na timeline do Instagram®

Foto de @ale_kurokawa

Foto de @arapedro_

Foto de
@ale_kurokawa
Foto de
@ale_kurokawa

Foto de
@ryllerverissimo

Foto de
@ale_kurokawa

Foto de
@ryllerverissimo

Foto de
@ale_kurokawa
28

Boletim USC

