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DELÍCIAS E

DESAFIOS DE

EMPREENDER
Usqueanos investem conhecimento
adquirido em sala de aula e
conquistam projetos inovadores

João Álvaro arantes é
estudante de Gastronomia e
Victor Hugo de souza é
ex-aluno de administração.
Juntos, fazem sucesso com
uma loja de churros e
milk-shake no centro de bauru.

Entrelinhas

Opinião

Contatos

USC na rede
facebook.com/USCBauru

Universidade-Sagrado-Coração

youtube.com/uscdicom

instagram.com/usc_bauru

twitter.com/usc_bauru

Universidade-Sagrado-Coração

Boletim

“Concluí a Graduação em 2010 e, graças a todo suporte,
empenho e dedicação dos professores da USC, conheci o
universo do empreendedorismo e passei a desempenhar
funções na área magistral. Fui me especializando, participando de cursos e palestras, enfim, busquei capacitação.
Demorei um pouco até conquistar meu próprio negócio,
mas, hoje, consegui! Sou proprietária da Floratta – Farmácia de Manipulação e sou, acima de tudo, apaixonada
pelo que faço.”
Beatriz Grandini é egressa do curso de Farmácia.
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“Acredito que ser empreendedor é trabalhar para que
as boas ideias aconteçam, é arriscar, ousar, ter visão e
encarar os desafios sempre com foco na produtividade.
Muitos dizem que as pessoas nascem empreendedoras,
mas, eu penso que sem a capacitação necessária o risco
que se corre é muito maior. Estou na USC em busca de
formação de excelência, pretendo empreender no futuro
e aqui encontro a base para isso.”
João Pedro Mandelli Gonçalves é estudante do
3.º ano do curso de Engenharia de Produção.

Foto: acervo pessoal de Beatriz Grandini

a nossa vida, normalmente, é marcada por evoluções
constantes, ideias inovadoras e projetos transformadores.
O principal, quando tudo começa, é ter em mente um
objetivo e segui-lo até o fim, buscar os subsídios necessários para o SONHO tornar-se realidade. O caminho
está em acreditar no seu potencial.
Falamos, nesta 5ª edição do Boletim da Universidade
do Sagrado Coração, de força de vontade, não aquela que
enfeita frases por aí, mas a que nos faz “vestir a camisa” e
seguir em frente, acreditando em nossos sonhos. É ela que
nos move e nos faz crescer pessoal e profissionalmente.
Tal força de vontade nos leva a colocar nossas ideais
em prática e acreditar nelas, porque esse é o primeiro
passo. Ela nos leva a ser empreendedores!
Você conhecerá jovens que, tomados pela sede de
mudança, buscaram capacitação e conquistaram seu
espaço. as histórias estão logo na próxima página. a
primeira fala de como nossos ex-alunos colocaram em
prática o que aprenderam em sala de aula e estão se
dando bem no mercado de trabalho. a segunda é de
um jovem que está na graduação e já pensa longe, com
diversos projetos na área social.
O Boletim traz, para completar, um panorama do empreendedorismo e como a Universidade pode ajudá-lo
a seguir em frente.
além disso, confira tudo o que “rolou” na USC nos últimos
meses, as conquistas dos egressos que dão um show à
parte e o depoimento de quem chegou este ano por aqui.
Vamos lá?
#partiu #ler #BoletimUSC
Boa leitura!
Os editores.
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Siga em frente!
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Facebook Uscbauru

Formaturas

112.533 cliques
Foto: Acervo DICOM

Pelo 3º ano consecutivo as formaturas da
USC movimentaram o Facebook. Foram
aproximadamente 1.200 estudantes
concluintes, que renderam 16 álbuns de
fotos. Nossos formandos deram show!

Talentos Usqueanos

11.850 cliques
Foto: acervo pessoal de Eric Franco

Eles são incríveis e se destacam por onde
passam. São os nossos estudantes, egressos,
funcionários e professores que nos enchem de
orgulho.

o destaque do ano
foi para o egresso de
odontologia, Eric Franco,
eleito o Melhor dentista
do Mundo pela onG
Turma do Bem (TdB)

Acesse a
página da
USC no
Facebook
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Egressos
Empreendedores

dElÍcias E dEsaFios
dE EMprEEndEr
Ex-alunos investiram o conhecimento adquirido em sala de
aula e conquistaram projetos inovadores

Fotos: acervo DICOM
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o fez acreditar em seu potencial empreendedor. Junto a ele, o amigo de
infância e estudante do 2º ano do curso
de Gastronomia, João Álvaro Arantes,
embarcou nesta ideia.
Victor e João pensaram por quatro
anos, visitaram feiras e pesquisaram
o que poderia ser o diferencial para
Bauru na arte da culinária. “Procuramos o que estava no auge em Bauru, o
que estava ‘bombando’ ”, brinca Victor.
Depois de muito suar as camisas, os
meninos inauguraram, em agosto de
2015, uma loja de milk-shakes e churros assados no centro de Bauru. “Tudo
foi se encaixando e montamos a loja
em dois meses”, comenta o egresso.
A ideia dos meninos é tão inovadora que atrai paladares de todas as idades.
Tanto os churros como
os milk-shakes possuem preparo especial
e de qualidade. É um
serviço personalizado
e que agrada os amantes dos doces, pois o
churros não é simplesmente um churros. A
guloseima é assada e
ainda sai do tradicional doce de leite no
recheio, permitindo
Victor Hugo de
souza e João
Álvaro arantes:
ideias de doces
que renderam um
empreendimento
de sucesso no
centro de Bauru

tá pensando em
empreender?
Se liga nas dicas que Victor, João
e Kelvyn deixam para quem
pensa em abrir um negócio:
• estude o mercado
• veja qual é o diferencial
• procure quem tem informações
e conheça sobre o assunto. Toda
ajuda é bem-vinda!
• sempre inove
• tenha força de vontade, foco e fé.

combinações como peito de peru com
creme de ricota, por exemplo. O mesmo acontece com o milk-shake, que
foge dos sabores tradicionais e pode
ficar “turbinado” com coberturas de
Nutella, Leite Ninho e Ovomaltine.
Os meninos contam que aprenderam muito com as aulas na Graduação.
“Durante a montagem da loja e até
hoje, quando temos dúvida, recorremos
aos nossos professores que dão todo o
suporte de que precisamos”, frisa João.

Foto: acervo DICOM

S

e escolher a graduação já é uma
tarefa que requer muito empenho e dedicação, imagine concluí-la e se deparar com um “mundão” de
ideias para colocar em prática, criar
um negócio, dar-se bem no mercado
de trabalho...
É, a vida de gente grande só está
apenas começando quando entramos
na Universidade. Depois disso, muita
coisa pode mudar, muita coisa pode
surgir e muita coisa pode começar a
dar certo.
O enredo foi assim para o egresso do
curso de Administração, Victor Hugo
de Souza, que saiu da USC não só com
um diploma, mas com uma bagagem
de conhecimentos e experiências, que

Kelvyn e o sócio
Breno exibem
os produtos da
allfenas

IDEIa SUSTENTÁVEL

Uma simples madeira que ninguém mais quer, de
repente, vira elemento de arte e cai no gosto dos
amantes da moda
Já pensou em usar um óculos de madeira, cheio de
estilo e sustentável? O egresso Kelvyn Augusto de Almeida, do curso de Design, pensou nisso e muito mais.
Ele desenvolveu o projeto! A ideia do egresso começou
dentro da sala de aula quando um professor lançou o
desafio: os estudantes tinham que projetar e desenvolver
óculos com armação em madeira.
Depois de muitos meses de trabalho, Kelvyn não
conseguiu os resultados esperados. Ele não desistiu e
continuou estudando sobre óculos, madeiras e processos. “Quando consegui desenvolver um protótipo interessante, resolvi mostrar para um amigo, atualmente
meu sócio. Conversamos horas a respeito da ideia e
decidimos estudar juntos para que conseguíssemos
chegar ao produto ideal”, comenta. Daí em diante, foi
mais um ano de pesquisas e testes para chegar a um
resultado incrível.
Depois de realizar o seu trabalho de conclusão de curso
também sobre o tema, Kelvyn entrou no mercado de
trabalho e criou a empresa Allfenas, em parceria com o
jovem e amigo Breno Gomes. “Allfenas é uma empresa
que está atuando forte hoje no mundo ótico, mas não
queremos só isso. Estamos planejando mais produtos
exclusivos, envolvendo a madeira, para poder lançar no
próximo semestre. Queremos tornar esse conceito da
Allfenas mundial e vamos trabalhar por isso”, comenta.
Assim como Victor e João, Kelvyn também ressalta
a importância da USC para seu empreendimento. “Sem
dúvida, todos os conteúdos que aprendi durante a minha
graduação servem de base hoje para a atuação profissional. No início, não conhecia nada sobre madeira, no
entanto, com auxílio dos
professores, pude aumentar meus conhecimentos
e desenvolver produtos
com mais precisão e qualidade”, completa.

Uly Schimidt é uma jovem poderosa. Com apenas 24
anos, a egressa do curso de Estética e Cosmética inspira
por onde passa. Renomada maquiadora da cidade de
Bauru – SP, Uly se destaca por seu talento em promover
transformações no visual das pessoas, fazendo com que
se sintam mais bonitas e confiantes.
Indo na contramão da maioria dos esteticistas, a
jovem conta que, durante sua passagem pela USC,
desenvolveu estágios de curta duração em clínicas de
estética, mas nunca pensou em continuar nesse ramo.
“Sempre quis ter meu próprio negócio, mas não queria
abrir clínica de estética. O que eu mais gostava no curso
eram as aulas da disciplina de Visagismo e Maquiagem.
Desde pequena fazia maquiagem nas minhas amigas.
O tempo foi passando e fui percebendo que realmente
tinha muito jeito para isso”, explica.
Antes mesmo de concluir a graduação, Uly começou
a buscar novos cursos. Fez cursos profissionalizantes
e o técnico de uma conceituada marca de maquiagens,
que a convidou para fazer um estágio na cidade de São
Paulo – SP. O resultado foi tão positivo, que ela se tornou
técnica exclusiva da marca em Bauru.
Atualmente, Uly acumula algumas funções: dá cursos
de maquiagem profissional, palestras sobre o tema, é
coaching em beleza e tem uma loja de cosméticos, a
Make U – seu mais recente empreendimento. “Sempre
trabalhei nesta loja, que tinha outra proprietária e outro nome. No ano passado, essa antiga proprietária me
contou que queria vender o estabelecimento e me fez
a proposta para comprá-lo. Aceitei, pois senti que era a
oportunidade de me tornar, de fato, uma empresária.
Era a hora certa para ter meu próprio negócio, estava
capacitada e segura para empreender”. A loja passará
por algumas transformações: um novo espaço, mais
amplo, ficará pronto em breve para que Uly receba suas
clientes e alunas com mais conforto.
a empresária
e maquiadora
Uly schimidt

Foto: acervo DICOM
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Kelvyn augusto
de almeida
não desistiu
e conseguiu
desenvolver
óculos com
armação em
madeira

ULY FEZ POR MERECER E SE TORNOU
REFERÊNCIa QUaNDO O aSSUNTO É
MaQUIaGEM

Conheça
o trabalho
da Allfenas
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Motivação

Empreendedorismo
social – o equilíbrio

entre o lucro e a
responsabilidade social

Ao organizar suas ideias, você vai ver que é possível empreender e, ao mesmo
tempo, potencializar positivamente os impactos do seu negócio na sociedade

V

ocê já ouviu falar em empreendedorismo social?
Que empreender é uma arte
que inspira e move pessoas ao redor
do mundo todo, você já sabe. Por meio
dessa arte, é possível que boas ideias
sejam colocadas em prática e que muitas realidades se transformem no
aspecto econômico, social ou cultural.
O empreendedorismo social reúne um conjunto de estratégias que
visa promover diversos tipos de intervenções na sociedade: são criados
negócios lucrativos com o intuito de
resolver problemas de determinada
comunidade. O empreendedor social
está sempre em busca de avanços,
tem visão de mercado e coloca a responsabilidade social como premissa
básica de seus projetos.
Se você se sente atraído por desafios e tem interesse em colaborar
com a resolução de questões coletivas,
saiba que esse tipo de empreendedorismo pode ser uma boa oportunidade
para dar vida a propostas que possam
agregar lucro e mudanças na comunidade a seu redor.
Diego Pires Rodrigues, de 22 anos,
conta que, desde sempre, sentiu-se
motivado a contribuir de alguma
maneira para o bem comum. Apesar da pouca idade, o estudante do
primeiro ano do curso de Pedagogia
da Universidade do Sagrado Coração
já carrega uma grande bagagem em
seu currículo. Empreendedor social
de carteirinha, Diego, que já possui
graduação em Publicidade e Propaganda, é um jovem multitarefas: atualmente é proprietário da Assessoria
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de Imprensa Who – Comunicação
Transformadora, que desenvolve
projetos de comunicação para organizações do terceiro setor e autor do
blog Descola Pedagogo.
A habilidade do futuro pedagogo
para o empreendedorismo social vem
de muito tempo. No ano de 2013, Diego
idealizou a Rede Jovens Internautas
(JOIN), que surgiu a partir da realização de um trabalho voluntário para
um blog que tratava sobre o tema
“juventude e drogas”. “A JOIN é uma
rede de articulação e engajamento
para estudantes que têm entre 14 e 17
anos, e que por meio da tecnologia e do
desenvolvimento de projetos, oferece
oficinas que pretendem transformar
cada um deles em um ser mais humanizado”, explica. O projeto conquistou
seu espaço, firmou parcerias importantes e, hoje, é desenvolvido dentro
das escolas municipais de Agudos
– SP. “Mais de 50 adolescentes já passaram pela Rede e, agora, são agentes multiplicadores de planos com
foco em tecnologia, sustentabilidade,
comunicação e políticas públicas”,
comemora, entusiasmado.
A criação da Rede JOIN abriu portas para Diego. Convidado para participar de eventos e concursos da área,
como, por exemplo, “Tecnologias que
transformam”, da Fundação Telefônica Vivo, “Maratona de negócios”,
realizada durante a feira de tecnologia
Campus Party Brasil e “Tecnologia é
ponte”, da Instituição Ashoka Brasil
(respeitada instituição de fomento ao
empreendedorismo social), o jovem
teve a oportunidade de obter conhe-

cimentos extremamente relevantes
sobre os chamados “negócios sociais” e
compreendeu que é possível ter lucro,
sem deixar de contribuir com causas
comunitárias. Assim surgiu a Who –
Comunicação Transformadora. “Uma
vez escutei uma frase de uma profissional da Artemísia, organização pioneira no fomento de negócios sociais,
que me chamou bastante a atenção.

que o que realmente importa é que
o professor tenha criatividade para
inspirar seus alunos, independente
do uso de ﬂores, corações ou glitter.
O resultado foi ótimo”, diz.
O blog Descola Pedagogo foi consequência. O jovem, sempre inquieto,
já está participando do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID – USC) e publica
periodicamente na web as ações que
desenvolve com as crianças da Escola
Municipal Dirce Boemer Guedes de
Azevedo, de Bauru – SP. Trata, também, sobre questões que envolvem
a atuação do homem na Pedagogia.

RECaDO DaDO

Diego encoraja você que possui
uma ideia, mas não sabe como começar: "Nem sempre aquilo que você
coloca no papel, é o que, de fato, vai
acontecer. Passei por muitas dificuldades, mas nunca deixei de acreditar nos
projetos que desenvolvo. Quando você
tem certeza do que quer, consegue
enxergar potenciais e percebe que é

capaz de solucionar qualquer problema. Basta que você não se acomode. O
espírito empreendedor nasce do não
conformismo. Minha cabeça nunca
para, durmo todas as noites pensando
no quanto as pessoas são importantes,
no cuidado, na dedicação e no respeito
que devo ter com cada um dos meus
alunos. Tento compreendê-los em
todas as situações. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu
amo tê-la. É um sentimento de missão
cumprida. Sinto que podemos fazer
muito mais pelas outras pessoas a partir do momento em que nos colocamos
no lugar delas. Eu, por exemplo, amo
sonhar os sonhos dos meus alunos
e mostrar-lhes que é possível, sim,
mudar de vida. É assim que eu penso.
Sou assim e não pretendo deixar de
ser nunca", finaliza.

Acesse o blog
Descola Pedagogo:

Foto: Acervo pessoal de Diego Pires Rodrigues

Ela dizia: ‘Entre mudar o mundo e
ganhar dinheiro, por que não optar
pelos dois? ‘. Assim, fui percebendo
que estava no caminho certo”, conta.
Apaixonado pela educação, Diego
agora se dedica aos estudos para obter
o título de pedagogo. “Participei do
evento ‘Imersão Educação’, da Fundação Estudar, uma organização que
apoia jovens líderes do Brasil todo.
Descobri que tinha uma grande aptidão para a área da educação e resolvi
cursar Pedagogia”.
Já no primeiro semestre, quis inovar: quando soube que teria que fazer
um portfolio, decidiu desmistificar o
conceito, segundo ele, preconceituoso,
de que o material tem que ser feito
com “muitas ﬂores, glitter e coisas
de mulher”. “Logo no primeiro dia
de aula me apaixonei pelo curso. Porém, olhei ao redor e constatei que,
numa turma de 60 pessoas, éramos
apenas 10 homens. O estereótipo de
que Pedagogia é ‘coisa para mulher’
ainda é muito forte, e decidi que, por
meio do meu portfolio, iria provar

diego pires rodrigues orgulhoso
de seu portfolio inovador.
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Transformação

QUE Tal
EMprEEndEr?
Em meio aos desafios da vida, a visão empreendedora pode ser a oportunidade
que faltava para nos tornarmos líderes dos nossos próprios caminhos

E

m um passado não muito distante, a palavra “empreendedorismo” era desconhecida por muitas
pessoas – há pouco mais de duas décadas não
fazia nem parte dos dicionários de língua portuguesa.
Até passa a impressão de que ser empreendedor é algo
muito complexo, distante e alheio a realidade de jovens
que, muitas vezes, têm dúvidas até mesmo ao escolher
uma roupa para a festa do final de semana. Mas será que
é, realmente, tão difícil assim empreender?
No ambiente universitário, é comum encontrar estu-
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dantes que já pensaram, em algum momento, em empreender, mas acabaram desistindo no meio do caminho por
acreditarem que o risco que se corre ao assumir novos
projetos é muito alto, entre outras circunstâncias desencorajadoras. Crise econômica, burocracia, impostos cada
vez mais altos, por exemplo, são grandes “baldes de água
fria” que fazem com que ideias brilhantes, com enorme
potencial de sucesso, não saiam do papel.
A USC tem adotado, ao longo dos anos, iniciativas
para apoiar o tema empreendedorismo. Boas ideias,

Foto: acervo DICOM

na aula de empreendedorismo a criatividade
é muito explorada, principalmente em espaços
diferenciados. na foto a prof.ª M.ª elisabete
Zambelo com os estudantes andrew, isabella,
Gabriela e Matheus, do curso de administração

ousadia, espírito de liderança, habilidade para gerenciamento de negócios,
visão estratégica, sede de
inovação e transformação
de realidades são aspectos
que devem ser exaltados no
contexto do ensino e nunca
desestimulados. Como o
país poderá sair de uma
crise, se todas as boas ideias
forem abortadas devido à
insegurança?
Primeiramente, é preciso desmistificar alguns
conceitos que só servem
para atrapalhar a confiança
de futuros profissionais.
Sim, independente da área,
qualquer um pode empreender. Ao contrário do que
muitos dizem, empreendedores não são heróis que
nascem feitos. “Essa ideia
é irreal. Todo ser humano
tem o poder de aprender e
desenvolver competências.
O segredo é sair da zona de
conforto, profissionalizar-se, buscar sempre mais”,
comenta a Prof.ª M.ª Elisabete Aparecida Zambelo,
coordenadora do curso de
Administração da USC.
Ou seja, embora algumas
pessoas tenham maior
energia para desenvolvimento e criação, o que vai
fazer total diferença é a sua
formação, sua experiência
e seus contatos.
É importante esclarecer,
também, que o fato de uma
ideia ser inovadora não é
garantia de sucesso. “Deve-se avaliar o mercado, a concorrência, estudar a fundo
o público-alvo e analisar
todas as possibilidades. É
preciso se perguntar: será
que meu público-alvo está

mesmo disposto a pagar
por aquilo que tenho a oferecer?”, explica Zambelo.
Cabe ressaltar que empreender não envolve, exclusivamente, a abertura
de uma empresa — o termo relaciona-se ao desejo
e empenho para “fazer as
coisas acontecerem” — ,
em qualquer espaço, seja
no âmbito empresarial ou
não. É totalmente possível
que uma pessoa seja colaboradora de uma empresa,
tenha um chefe ou alguém
para quem precise prestar
contas e, mesmo assim, seja
empreendedora, pois a vontade de colocar a sua marca
pessoal nas tarefas que lhe
forem atribuídas é o que vai
diferenciá-la dos demais.
Há, ainda, os empreendedores que usam suas habilidades em favor do bem
comum. Organizações Não
Governamentais (ONGs)
e demais iniciativas que
surgem no terceiro setor
são bons exemplos. O desejo de transformar uma
realidade pode estimular
o pensamento inovador e
contribuir, notoriamente,
com diversas questões sociais.
O principal para quem
quer empreender é buscar
conhecimento relevante:
a palavra-chave é a informação. É preciso calcular
muito bem todos os riscos,
jogar o “jogo das probabilidades”, buscar parcerias,
desenvolver bons relacionamentos com todos ao
redor e, acima de tudo, ter
uma visão panorâmica,
saber fazer da dificuldade uma oportunidade.

“Todo ser humano
tem o poder
de aprender
e desenvolver
competências.”
EMPREENDEDORISMO na USC

Presente como matéria de todos os cursos da Universidade (obrigatória ou optativa), a disciplina “Empreendedorismo” busca
apresentar aos estudantes
Startups são empresas
de Graduação, por meio de
que reúnem pessoas em
uma visão prática, noções
busca de ações dinâmibásicas sobre a construcas, focando no crescição de planos e modelos
mento rápido e na gede negócios.
ração de lucros. Nesse
Como trabalho de concaso, não há um plano de
clusão, há a proposta da
negócios pré-estabelecisimulação de abertura de
do: a organização vai se
uma empresa. Os projemoldando por meio das
tos que se destacam são
tentativas, dos erros e
levados para concursos da
dos acertos. A maioria
área, como por exemplo,
atua com base no modelo
o “EMBALA STARTUPS”,
Canvas, uma ferramenta
promovido pelo Núcleo de
de gerenciamento estraJovens Empreendedores
tégico bastante objetiva,
(NJE), do Centro das Inque permite a visualizadústrias do Estado de São
ção do empreendimento
Paulo (CIESP).
como um todo.
Uma novidade é o curso
de extensão em EmpreenGrandes empresas, nesse
dedorismo, oferecido pela
caso, chamadas de “aceUSC na modalidade Ensileradoras”, estão criando
no a Distância. Com duprogramas de apoio a noração de 10 horas, tem por
vos negócios. Funciona
objetivo despertar a visão
como um investimento:
empreendedora de vida e
a empresa que já está
de carreira para todos os
consolidada no mercainteressados, orientandodo cria polos de apoio às
-os sobre como identificar
startups, em busca de
vantagens competitivas e
inovação contínua. No
definir estratégias de acorBrasil, a proposta está
do com a área de atuação. O
em constante ascensão.
curso é aberto ao público.

A USC oferece o curso de empreendedorismo,
na modalidade a distância. Que tal?

Acesse e
saiba mais
sobre a
extensão
da USC
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Egressos que dão Show!
O melhor dentista do mundo
é nosso

trição, foi aprovada no Programa de Aprimoramento
Profissional na área da Saúde do Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC/USP), conhecido como Centrinho. O programa
contempla atividades voltadas à nutrição clínica, com
acompanhamento nutricional desde a internação do
paciente até a ingestão alimentar e evolução da dieta.

Foto: Acervo pessoal
de Amanda C. Devides

Programas de
Aprimoramento

Foto: Acervo pessoal
de Jennifer L. Malafatti

Amanda Carreira Devides, egressa
de Farmácia, foi aprovada no Programa de Aprimoramento Profissional
em Saúde, área de Análises Clínicas/
Laboratório de Saúde Pública da
Fundação para o Desenvolvimento
Administrativo (FUNDAP). O curso
é constituído por aulas teóricas e
práticas, sendo que os estudantes
passam por todos os laboratórios
que fazem parte da área de análises
clínicas, participando desde a coleta dos pacientes, até a
realização de técnicas para diagnósticos laboratoriais e a
avaliação de resultados de exames.
A egressa Jennifer Leme Malafatti, do curso de Nu-
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Foto: Acervo DICOM

O egresso do curso de
Música, Alan Borges Guerreiro, foi aprovado no programa de Pós-Graduação:
Recital Concert Diploma
– Classical Guitar, na Royal
Irish Academy of Music, em
Dublin, Irlanda. O curso é
focado no aprimoramento como performer (músico executante de concertos) no violão e suas disciplinas são
voltadas para a prática. Alan reconheceu a importância
da USC em sua conquista: “A USC foi fundamental para o
meu crescimento como instrumentista e como musicólogo.
Foi uma grande honra e oportunidade de aprendizado ter
tido aulas com profissionais altamente capacitados, que
sempre me motivaram a estudar mais”, disse o jovem.

Durante a 15.ª edição do Congresso Nacional de Iniciação Científica, promovido pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (CONIC/SEMESP), egressas da
USC se destacaram pela qualidade de suas produções:
Samantha Ravazzi, egressa do curso de Jornalismo, concorreu a um prêmio de repercussão nacional com o projeto
intitulado “O impacto da extinção da figura do revisor no
jornalismo impresso diário: um estudo sobre o texto do
Jornal da Cidade” (a mesma pesquisa também concorreu ao Prêmio Vera Giangrande de Iniciação Científica,
da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação – INTERCOM). Amanda Lacerda Malavazi
da Silva, que também é egressa do curso de Jornalismo,
teve seu trabalho “Estudos de recepção de peças radiofônicas pelo público infantil de seis a dez anos” aprovado
e apresentado no CONIC – SEMESP.

Usqueana é sucesso
nas telonas
Larissa Rondon, egressa do curso
de Educação Artística – Artes Cênicas,
conquistou mais uma etapa de sucesso
em sua carreira artística. No último
ano, a jovem atriz fez uma participação
especial no filme do cineasta Roberto
Santucci, “Até que a Sorte nos Separe
3”. Larissa realizou sua primeira atuação
dramatúrgica na série “Destino Rio de
Janeiro”, do canal HBO, dirigida por
César Charlone. Também fez participações no filme “Não pare na pista – A melhor história de
Paulo Coelho”, sob direção de Daniel Augusto.

Foto: Acervo pessoal de
Larissa Rondon

Pós-Graduação na Irlanda

Destaques em Congresso
Nacional de Iniciação
Científica
Foto: Acervo pessoal
de Amanda L. Malavazi

Foto: Acervo pessoal de
Alan Borges Guerreiro

Foto: Acervo pessoal
de Eric Franco

Eric Franco, egresso do
curso de Odontologia, recebeu da ONG Turma do
Bem (TDB) o título de “Melhor Dentista do Mundo”. A
premiação tem o intuito de
reconhecer e valorizar o trabalho de dentistas que realizam
atividades de voluntariado, homenageando-os por suas
iniciativas que transformam a realidade de pessoas que,
se não fosse por meio do atendimento voluntário, certamente, não teriam acesso ao tratamento dentário. Eric, que
atualmente é professor universitário, concorreu com mais
16 mil dentistas de diferentes países.

1

3

2

4

5

Fotos: acervos pessoais de Larissa F. de Pauli1, Ticiana Mira2,
Giovanna V. Simonetti3, Raiza M. Gutierres Magalhães4, Rafaela P. de Freitas5

Usqueanos no topo do pódio
Larissa Fiamengui de Pauli1, egressa do curso de Farmácia, conquistou
a primeira colocação no processo
seletivo do Programa de aprimoramento Profissional do Instituto adolfo
Lutz, de Bauru. a jovem farmacêutica
atuará no Laboratório de Saúde Pública em Vigilância Sanitária, onde
são realizadas análises de amostras
de água, leite humano e alimentos.
a egressa do curso de Fisioterapia,
Ticiana Mira 2, foi motivo de orgulho para a comunidade usqueana.
Um trabalho de sua autoria, intitulado “Estimulação Elétrica Nervosa
Transcutânea (TENS) no tratamento
complementar da dor em mulheres
com endometriose profunda: ensaio controlado aleatorizado”, foi
premiado durante o 20.º Congresso
Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, ficando com a 1.ª colocação na
categoria “Melhor Trabalho Científico
de Ginecologia”. Ticiana também

1

2

cursou Especialização em Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da
Mulher na USC.
Giovanna Vicentini Simonetti 3,
egressa de Nutrição, foi aprovada
com a 1.ª colocação no Programa de
Residência Multiprofissional em Distúrbios Respiratórios Clínicos e Cirúrgicos
da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). a jovem tem o intuito de
continuar estudando e seguir carreira
profissional na área de nutrição clínica.
a egressa Raiza Maiara Gutierres
Magalhães4, do curso de Fisioterapia,
conquistou a 1.ª colocação no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, na área de Saúde
Coletiva, da Faculdade de Medicina de
Marília (FaMEMa). O programa possui
em sua grade atividades teóricas e
práticas, realizadas através de treinamento em serviço. Quando estudante
da USC, Raiza participou do Grupo
de Estudos da Interação Mioneural

3

4

Fotos: acervos pessoais de Mikael C. dos Santos1, Renata C. Favarin Froes2,
Bianca Ferdin Carnevale3, Rafael Martins de abreu4

Futuros Mestres
Mikael Corrêa dos Santos1, egresso dos cursos de Publicidade e Propaganda e de Especialização em
antropologia, foi aprovado no Programa de Mestrado em Comunicação, linha de pesquisa Produção de
Sentido na Comunicação Midiática,
da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). O
jovem, que atuou como profissional
de criação em agências multinacionais de publicidade, desenvolve seu
projeto por meio dos conceitos da
análise do Discurso. “Corrida de rua
e representação social: análise da
campanha publicitária ‘It’s Runderful’
da Mizuno”, busca compreender o

modo pelo qual a publicidade retrata
a identidade do corredor de rua brasileiro, sendo a corrida considerada o
segundo esporte com maior número
de adeptos no país.
a egressa do curso de Nutrição,
Renata Camilla Favarin Froes2, ingressou no Programa de Mestrado
em Fonoaudiologia – área de Processos e Distúrbios da Comunicação, da Universidade de São Paulo
(USP). a pesquisa da estudante está
sendo desenvolvida com base na
avaliação do estado nutricional dos
pacientes com tumores na região da
cabeça e do pescoço, que passam
por sessões de radioterapia, além de

(GEIM), no qual teve a oportunidade
de desenvolver uma Iniciação Científica por meio do Fundo de amparo à
Pesquisa da Universidade do Sagrado
Coração (FaP/USC).
Rafaela Pignatti de Freitas5, egressa do curso de Farmácia, obteve a
maior média do curso. Seu desempenho de destaque resultou na conquista
do Prêmio Paulo Minami, ofertado
pelo Conselho Regional de Farmácia
do Estado de São Paulo (CRF/SP). a
premiação tem o intuito de reconhecer
a dedicação dos estudantes dos cursos superiores de Farmácia do estado
de São Paulo, sendo um incentivo
fundamental para os farmacêuticos
recém-graduados. atualmente, a jovem é estudante do Programa de
Mestrado em Biologia Oral da USC.
Na foto, Prof.ª Dra. Silvana Torossian
Coradi, Coordenadora do curso; Dra.
Maria Benedita Esgotti, Diretora do
CRF e Rafaela Pignatti de Freitas.

analisar a saúde bucal e a eficiência
da mastigatória. Renata escolheu
abordar esse tema, pois, embora a
nutrição esteja diretamente ligada
à parte mastigatória do paciente, o
assunto não é frequente no cotidiano
profissional da área.
Bianca Ferdin Carnevale3 e Raphael Martins de Abreu4, egressos
do curso de Fisioterapia, foram aprovados no Programa de Mestrado em
Fisioterapia da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCaR). Bianca foi
aprovada na linha de pesquisa “Processos de avaliação e intervenção
em fisioterapia do sistema músculo-esquelético” e sua dissertação está
sendo desenvolvida com base na
síndrome da fragilidade em idosos.
Raphael desenvolve o projeto intitulado “Efeito do treinamento muscular
inspiratório nas variáveis autonômicas
em homens saudáveis”, aprovado na
linha de pesquisa “Processos de avaliação e intervenção em fisioterapia
cardiovascular e respiratória”.
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Talentos usqueanos

A estudante de Fisioterapia, Gabriele Candido Bernardo, conquistou
a primeira colocação ao apresentar o
trabalho sobre lesões nervosas periféricas de título “Técnica de tubulização
com cultura de células-tronco e PRP
melhora a recuperação funcional de
ratos com lesão nervosa”, durante o 1º
Simpósio de Reabilitação das Unidades
FAMESP. A pesquisa tratou de temas
como lesões nervosas periféricas que
ocorrem frequentemente, causadas
por projéteis de armas de fogo, quedas, traumas, acidentes automobilísticos, entre outras situações. O trabalho
tem a autoria de Gabriele, em parceria
com Dr. Fausto Viterbo, Cleuber R. de
Souza Bueno, Thais Caroline Pereira
dos Santos, M.e Carlos Henrique Fachin Bortolucci e Dr. Geraldo Marco
Rosa Junior. Na foto, Carlos, Gabriele
e Geraldo exibem o certificado de
melhor trabalho conquistado.

A professora da graduação e pós-graduação, Dra. Juliana Garcia de
Oliveira, apresentou sua pesquisa sobre doenças gástricas no 44º Congresso Argentino de Genética, realizado
na cidade de Mar del Plata, Argentina. A pesquisa teve como objetivo
avaliar a interação de polimorfismos
de genes (capacidade de assumir
diferentes formas), relacionados ao
processo inflamatório e associação
com lesões gástricas como gastrite
crônica e câncer gástrico.

Vencedora do
“Estampa Brasil”
Foto: Acervo pessoal de Ana Paula Vieira Malandri Thompson

1º Lugar em evento
da Famesp

Apresentando resultados

Foto: Acervo pessoal de Débora de Melo Trize

Foto: Acervo pessoal de Juliana Garcia de Oliveira

Foto: Acervo pessoal de Gabriele Candido Bernardo

Congresso de genética

A estudante do Programa de Doutorado em Biologia Oral, Débora de
Melo Trize, apresentou a pesquisa
“Avaliação da disfunção temporomandibular com algômetro mecânico
e sua relação com a qualidade de
vida”, realizada com pacientes atendidos nas Clínicas de Odontologia da
Universidade, na 32ª Reunião Anual
da SBPqO. O objetivo do estudo foi
avaliar as disfunções temporomandibulares – anormalidades que atingem
articulações que se localizam entre
a mandíbula e o crânio, na região
anterior às orelhas e/ou os músculos
da mastigação.

Evento na área
odontológica
Foto: Acervo Pâmela Letícia dos Santos

Curtas

Foto: Acervo pessoal de Elisabete Zambelo

Atualização constante

A estudante da especialização
Imagem em Moda, Ana Paula Vieira
Malandri Thompson, participou do
concurso Estampa Brasil da Renner
e conquistou o 1º lugar no quesito
design de superfície.
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As professoras do curso de Administração, M.ª Marinez Cristina Vitoreli
e M.ª Elisabete Aparecida Zambelo,
participaram do 26º Encontro Nacional
dos Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD), realizado em
Foz do Iguaçu – PR.

A Prof.ª Dra. Pâmela Letícia dos
Santos, do curso de Odontologia,
ministrou a palestra “Atuação do
Cirurgião-Dentista em ambiente
hospitalar – Com ênfase em UTI” e
a estudante Rafaela Garmes atuou
como Presidente da Comissão Organizadora no 3º Dia do Acadêmico, promovido pela Associação dos
Cirurgiões Dentistas do Estado de
São Paulo. Na foto, Rafaela Garmes e
Prof.ª Dra. Pâmela Letícia dos Santos,
durante o evento.

Estudantes de Estética e Cosmética
realizaram projeto social na Clínica de
Fisioterapia da USC. Elaborado na
disciplina Sociologia da Responsabilidade Social, o projeto levou saúde
e bem-estar para os pacientes e seus
acompanhantes durante a espera para
o atendimento na clínica. Na foto,
estudantes do curso que realizaram
o projeto.

Foto: Acervo DICOM

Estudante cria
rede social

O estudante do curso de Ciência
da Computação, Igor Fastroni Corrêa, desenvolveu uma rede social que
permite que estudantes e professores

Encontro Nacional
de Biomedicina

Foto: Acervo pessoal de Juliana Ribeiro do Prado Moreno

Os estudantes de Relações Públicas,
Flávio das Graças, Gabriel Taddei,
Maluan Vieira e Octávio Lima promoveram a ação Outubro Rosa, sob
orientação da Prof.ª Dra. Sonia Aparecida Cabestré. Os estudantes criaram a
campanha “Maria Mariah: preocupada
com a saúde da mulher”, em parceria
com uma empresa calçadista de Jaú,
na qual, parte da arrecadação com a
venda de calçados dos dias 10 e 11
de outubro de 2015, foi destinada ao
Hospital Amaral Carvalho. Na foto,
representante do hospital recebe valor
arrecadado com ação.

A estudante de Biomedicina, Juliana Ribeiro do Prado Moreno,
apresentou um trabalho, na forma de
pôster, no 18º Encontro Nacional de
Biomedicina (ENBM) da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), de Botucatu.
O trabalho “Detecção do Helicobacter
pylori e dos seus principais marcadores de patogenicidade, genes cag-A
e vac-A”, teve orientação do Prof. Dr.
Lucas Trevisani Rasmussen. A pesquisa
objetivou mostrar que o diagnóstico
precoce do Helicobacter pylori (uma
espécie de bactéria que infecta a mucosa do estômago humano) representa
um melhor tratamento ao paciente.

Menção honrosa
em Encontro Nacional
de Biomedicina

Congresso sobre
sexualidade

A estudante do curso de Psicologia da USC, Ana Paula Viana de
Souza, participou do 15º Congresso
Brasileiro de Sexualidade Humana,
promovido pela Sociedade Brasileira
de Estudos em Sexualidade Humana
(SBRASH). Na ocasião, a estudante
compôs mesa-redonda online com o
tema “Masculinidades”, debatendo

Foto: Acervo DICOM Isabela Pazotti Daher

Foto: Acervo DICOM

Responsabilidade social

sobre os resultados de seu projeto
de Iniciação Científica.

Relações públicas
e prevenção ao
câncer de mama
Foto: Acervo pessoal de Sonia Aparecida Cabestré

O professor Dr. Marcos Vinicius
Bohrer Monteiro Siqueira foi um dos
autores convidados para a composição do livro “Recursos Fitogenéticos
- A base da agricultura sustentável no
Brasil”, da Editora UFV. O capítulo
de sua coautoria é nomeado: “O
uso na conservação e restauração da
biodiversidade”. Na foto, Marcos ao
centro junto aos também coautores
do livro Prof. Dr. Ricardo Rodrigues
e Prof. Dr. Pedro Brancalio.

da USC se integrem e disponibilizem
conteúdos, ações extensionistas, cursos, eventos e demais serviços oferecidos pela Universidade. A rede, de
nome SEEK, faz parte de um projeto
de Iniciação Científica realizado por
Igor e orientado pelo Prof. Dr. Élvio
Gilberto da Silva.

Foto: Acervo pessoal de Ana Paula Viana de Souza

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Professor é autor
convidado de livro

A estudante do Programa de Mestrado em Odontologia da USC, Isabela
Pazotti Daher, recebeu Menção Honrosa no 13º Prêmio Prêmio Edy de Lello
Montenegro de Pós-graduação, do
18º Encontro Nacional de Biomedicina
(ENBM), realizado em Botucatu. Isabela apresentou o trabalho “Efeito da
administração de infusão de camellia
sinensis (chá verde) em diferentes fases do dia sobre a expressão ovariana das proteínas lxr e fibrilarina em
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de Construção Civil” na 9ª Semana
da Química: “A Química e sua Multiplicidade”, na Universidade Estadual
Paulista (UNESP), em Bauru. A pesquisa
demonstra que essas nanopartículas
podem evitar a proliferação de fungos na construção civil. Desse modo,
permite a diminuição de produtos
químicos utilizados para limpeza de
tais fungos, o que reflete também em
benefícios econômicos, ambientais e
qualidade de vida dos seus usuários.

Mestrando participa
de evento na Unesp

O estudante do programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da USC, Guilherme Donizeti
da Silva, apresentou, na forma de
pôster, seu trabalho sobre “Síntese,
caracterização e avaliação do potencial
antimicrobiano de Nanopartículas de
Prata e suas aplicações em matérias
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Foto: Acervo pessoal de Tatiana Ribeiro de Carvalho Luppi

A coordenadora do Programa de
Mestrado em Ciência e Tecnologia
Ambiental, Dra. Angela Mitie Otta
Kinoshita, participou de um importante Congresso Internacional da área de
Física Médica, o EPR BIODOSE 2015,
realizado em Hanover, New Hampshire (EUA). Na ocasião, Dra. Angela
participou do Comitê Científico do
congresso e também apresentou quatro trabalhos, um como comunicação
oral e outros três em forma de pôster.
Na foto, Prof.ª Dra. Angela Mitie Otta
Kinoshita e Prof. Dr. Oswaldo Baffa,

Curso no exterior

A Prof.ª M.ª Tatiana Ribeiro de
Carvalho Luppi participou do curso
“Dimensão paisagística no projeto da
cidade contemporânea”, realizado pelo
Prof. Dr. Adalberto Retto Júnior, da
Unesp de Bauru. O itinerário internacional do curso contou com visitas nas
cidades de Praga, Viena, Budapeste e
Paris, monitoradas pelos professores
Giacomo Calandra di Roccolino da
Universidade de Hamburgo e Vladimir
Slapeta, da Universidade de Praga. Na
foto, professores e companheiros de
curso de Tatiana.

Congresso para
pesquisas científicas

As estudantes Jéssica Mariana Bonete, de Ciências Biológicas, Brenda
Suelen Froes e Marina de Souza Rolon, de Odontologia, apresentaram
trabalhos no 15º Congresso Nacional
de Iniciação Científica (CONIC), realizado na Universidade de Ribeirão
Preto (UNAERP).

Programa de pesquisa
sobre a biodiversidade

Simpósio na USP
Foto: Acervo pessoal de Lyana Carvalho e Sousa

Foto: Acervo pessoal de Guilherme Donizeti da Silva

Foto: Acervo pessoal de Angela Mitie Otta Kinoshita

Congresso Internacioal
de Física Médica

a familiares de crianças com anomalias
craniofaciais: experiência de estágio
de Terapia Ocupacional” e “TeO: um
processador de linguagem natural
para otimização da assistência de
crianças com fissuras labiopalatinas e
anomalias craniofaciais” que tratavam,
respectivamente, sobre a assistência e
orientação dada aos familiares quando
um recém-nascido chega ao hospital e
o auxílio da comunicação da criança de
0 a 2 anos com fissuras labiopalatinas
e anomalias craniofaciais.

A Profª. M.ª Lyana Carvalho e Sousa, do curso de Terapia Ocupacional,
participou do 4º Simpósio Internacional
de Fissuras Orofaciais e Anomalias
Relacionadas, realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade
de São Paulo (FOB/USP), em Bauru
– SP. Durante o evento, a professora
apresentou dois trabalhos: “Atenção

Os professores do Programa de
Mestrado em Ciência e Tecnologia
Ambiental, Dr. Rodney Kozlowiski de
Azevedo e Dr. Marcos Vinicius Bohrer
Monteiro Siqueira, foram convidados
pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP) a
participarem do Programa FAPESP de
Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável
da Biodiversidade (BIOTA-FAPESP).

Fotos: Acervos pessoais de Jésica M. Bonete, Brenda S. Froes e Marina de S. Rolon

camundongos fêmeas alimentados
com diferentes tipos de dietas”, com
orientação da Prof.ª Dra. Rita Luiza
Peruquetti e coautoria de Fernanda
Pazotti Daher Arcangelo, egressa de
Ciências Biológicas; Gabrielly Rodrigues Sarria, egressa de Biomedicina;
Renata Pereira Amorim, estudante de
farmácia e Wilson Aparecido Orcin,
responsável técnico pelo Laboratório
de Biologia Molecular e Citogenética.

Foto: Acervo pessoal d eMarcos Siqueira

Curtas

Os estudantes do curso de Ciência
da Computação, Igor Fastroni Corrêa e Vinicius Tonelli de Oliveira e
Victor Conti egresso em Ciência da
Computação e Pós-Graduando em
Engenharia de Software, tiveram seus
trabalhos aprovados na International

Foto: Acervo pessoal de Thiemi Kato

A Profª. Dra. Gisele Garcia Zanca,
do Programa de Mestrado em Fisioterapia, recebeu o prêmio de melhor
trabalho na categoria Pôster do 2º
Congresso Brasileiro de Reabilitação
de Ombro e Cotovelo, realizado em
Florianópolis. O trabalho premiado
contou com a colaboração da mestranda Marieli Matias Ramos e teve o
título “Alterações do movimento da
escápula em um caso de instabilidade
da articulação esternoclavicular”. A
instabilidade da articulação esternoclavicular (uma das articulações do
ombro) é relativamente rara e este foi
o primeiro estudo a realizar a análise
do movimento em 3D nesta disfunção.

Foto: Acervo pessoal de Ester Campos

Professor coautor
de livro
Foto: Acervo pessoal de Joel Ferreira Santiago Junior

Foto: Acervo DICOM

Congresso na Grécia

Evento internacional

Melhor pôster
em congresso

Criação de logotipo

A estudante do curso de Administração, Ester Campos, participou
do grupo responsável pela criação
de uma variação do logotipo da Faculdade de Engenharia da Unesp de
Bauru (FEB) para o Portal de Estágios
e Empregos.

Santiago Junior, Prof. Tit. Eduardo
Miyashita (UNIP) e Prof. Tit. Estevão
Tomomitsu Kimpara (Unesp SJC).

O Dr. Joel Ferreira Santiago Junior, do curso de Odontologia e do
Programa de Mestrado e Doutorado
em Biologia Oral, foi coautor de quatro, dos 17 capítulos que compõem
o livro “Prótese sobre Implante: Baseado em evidências científicas”. Na
foto, Prof. Tit. Eduardo Piza Pellizzer
(Unesp FOA), Prof. Dr. Joel Ferreira

A professora do curso de Odontologia Dra. Thiemi Kato, participou
do evento “2016 AADR/CADR Annual
Meeting & Exhibition”, na cidade de
Los Angeles, Califórnia (EUA).Thiemi apresentou a pesquisa intitulada
“Cranberry (Vaccinum macrocarpom)
juice reduces dentin erosion in vitro”,
em português, “Suco de cranberry
(Vaccinium macrocarpon) reduz erosão em dentina num estudo in vitro”.

USC representada em
congresso científico

Foto: Acervo DICOM

A Dra. Verônica Scriptore Freire e
Almeida, do curso de Administração,
defendeu sua tese de Doutorado na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. A tese
“A Implementação do Instituto dos
Trusts no Direito Brasileiro”, analisou
a atuação do Truts (moderno e importante instrumento de gestão) em 26
importantes países, demonstrando as
vantagens práticas de sua utilização
também no direito Brasileiro.

Conference on Information Communication Technologies in Education
(ICICTE 2016), que será realizada em
julho na Grécia. Na foto, os estudantes
com os professores Dr. Elvio Gilberto
da Silva e M.e Patrick Pedreira.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal de Verônica Scriptore Freire e Almeida

Tese em Portugal

Os professores Dr. Elvio Gilberto
da Silva e M.e Patrick Pedreira Silva,
junto aos estudantes de Ciência da
Computação, Bruno Roberto Bricce,
Gabriel Salles Rousseau Guedes,
Marcelo Augusto de Souza Zanetti,
Paulo Otávio Shinkai Bonini, Raphael
Fernando Paez e Thiago da Silva
Pinto, participaram do 5º Congresso
de Pesquisa Científica, que teve como
tema principal: “Inovação, Sustentabilidade, Ética e Cidadania”, em Marília
(SP). O evento teve como objetivo
apresentar o conhecimento científico
no que se refere à inovação, sustentabilidade, ética e cidadania.
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Talentos usqueanos

Imunologia
Foto: Acervo pessoal de Ana Paula

Computação e os estudantes Vinícius
Mortari Baffi, Fábio Augusto Vieira
de Menezes e Dylan Andrade, dos
cursos de Publicidade e Propaganda,
Engenharia de Computação e Ciências
da Computação participaram da nona
edição de Campus Party Brasil em
São Paulo. O evento discutiu sobre
inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento digital.
Na foto, Vinícius Mortari Baffi, Fábio
Augusto Vieira de Menezes, professora
Elaine e Dylan Andrade.

Jornada do Patrimônio
em São Paulo

Os doutores Leopoldino Capelozza Filho e Mauricio de Almeida
Cardoso, do curso de Odontologia
da Universidade, ministraram curso
de Diagnóstico em Ortodontia, baseado na morfologia, desenvolvido
e difundido pelo Dr. Capelozza, na
cidade de Arequipa, no Peru.

Foto: Acervo pesosal de Elaine C. Gatto

Megaevento de Tecnologia
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A Prof.ª M.ª Elaine Cecília Gatto,
professora do curso de Engenharia da
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Foto: Acervo pessoal de Elisabete Zambelo

Foto: Acervo pesosal de Fabiana Ferreira Rocha

Empreendedorismo
em Pauta
A egressa do curso de História,
Fabiana Ferreira Rocha, ministrou
palestra “Educação patrimonial: o papel da educação na preservação da
memória”, durante a 1ª Jornada do
Patrimônio da cidade de São Paulo,
realizada no Arquivo Histórico da capital paulista.

Dia da Água

Buscando atualização constante,
a M.ª Elisabete Aparecida Zambelo,
coordenadora do curso de Administração, esteve presente no workshop
Ensinando Empreendedorismo, na
cidade de São Paulo (SP). Voltado
a acadêmicos, consultores e profissionais envolvidos com o ensino de
empreendedorismo em todos os
níveis, o workshop foi ministrado pelo
conceituado professor especialista na

Estudantes das Engenharias Agronômica e Ambiental e Sanitária, acompanhados pela Profª M.ª Renata Teixeira de Almeida Minhoni e pelo Prof.
Dr. Tadeu Antonio Fernandes da Silva
Junior, participaram das comemorações do Dia da Água, momento que
foi organizado pela Secretária Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e
Departamento de Água e Esgoto de
Bauru (DAE). Na ação foram plantadas
cerca de 2.000 mudas de árvores no
início da Avenida Nações Norte. Na
foto professores e estudantes da USC
junto ao prefeito Rodrigo Agostinho.

Foto: Acervo pessoal de Renata Minhoni

Curso no Peru
Foto: Acervo pessoal de Mauricio de A. Cardoso

A professora da pós-graduação da
USC, Dra. Ana Paula Favaro Trombone Garlet, apresentou trabalho
“Regulatory T cells inhibit the local
antifungal response in Jorge Lobo’s
Disease” (Células T regulatórias inibem
a resposta antifúngica local na Doença
de Jorge Lobo) no Innate Immunity
2015 – 40º Congress of the Brazilian
Society of Immunology (Congresso da
Sociedade Brasileira de Imunologia),
realizado no Guarujá. A pesquisa visa
entender a resposta imunológica na
Doença Jorge Lobo (doença rara que
afeta a pele).

área, Dr. José Dornelas. Na foto, Dr.
José Dornelas e Prof.ª M.ª Elisabete
Aparecida Zambelo.

Educação Ambiental

Estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil e Pedagogia, que integram
o projeto de extensão “Diagnóstico
Ambiental e Educação Ambiental em
Resíduos Sólidos” realizaram uma oficina de educação ambiental, com a
temática de páscoa na EMEI Abigail
Flora Horta, em Bauru. Os usqueanos,
junto com 60 alunos da EMEI, fizeram
coelhos de páscoa com rolinhos de papel higiênico, abordando a importância
da preservação do meio ambiente por
meio da reutilização de materiais.

Foto: Acervo pessoal de Renata Minhoni

Curtas

intercâmbios

Na Espanha

intercâmbio na University of Prince
Edward Island (UPEI)

Da Alemanha

No Canadá
Foto: acervo DICOM

Foto: acervo pessoal de Leonardo Beguine

a estudante de Biomedicina, izabela Fontes avolio, passou 11 meses
estudando na arizona State University
e três meses fazendo estágio na University of Colorado, anschutz Medical
Campus (EUa).

beguine, realizou programa de intercâmbio na Universidad Católica San
antonio de Murcia (UCaM), em Murcia,
Espanha. Leonardo foi o primeiro do
curso a realizar intercâmbio.

Foto: acervo pessoal de Maria Luísa Soriani

Foto: acervo pessoal de Izabela F. avolio

Nos Estados Unidos

curtas

a estudante Maria luísa soriani,
do curso de Biomedicina, realizou um

O estudante de Nutrição, leonardo

Por meio do programa Rotary
Younth Exchange, a USC recebeu a
estudante elisabeth christine niemohlmann neuss, da alemanha para
cursar, no primeiro semestre de 2016,
as disciplinas: Introdução às Relações
Internacionais e Empreendedorismo,
do curso de Relações Internacionais.

Universidade aberta à Terceira idade
Mostra de Talentos
da UATI

atividade contou com apresentações
dos integrantes, dinâmicas e benção
da nova sala.

Jardim Vertical

Wellington
Fernandes
dr. Júlio
Horta

Aula inaugural da UATI

a UaTI realizou aula inaugural para
as atividades do 1° semestre de 2016.

Durante a disciplina “Lição dos
Grandes Mestres”, os alunos da UaTI
assistiram a palestra “Transformando
Potencial em Resultados”, ministrada
pelo coach Wellington Fernandes.
Também tiveram a oportunidade de
se informar sobre assuntos atuais
e de interesse coletivo, como, por
exemplo, a doença de alzheimer,

Os estudantes alexandre V. Pozatti, Brenda Tomiama, Fernanda Motta,
João a. Marim, Edson Rodrigo, Loise
Benjamin, Caroline da Laqua, Marina
Galiano, do curso de arquitetura e
Urbanismo e Carolina Beraldo, de
Psicologia, realizaram uma atividade
em grupo juntamente aos alunos da
Universidade aberta à Terceira Idade
(UaTI), para a criação de um jardim
vertical. a oficina teve como objetivo a integração dos conhecimentos
da disciplina, em conjunto com os
integrantes da UaTI.

Boletim

Foto: acervo DICOM

Os integrantes do programa de
extensão se reuniram e apresentaram
a produção do segundo semestre de
atividades de 2015. apresentações
culturais, literárias, artísticas e teatrais
fizeram parte da mostra.

Fotos: acervo DICOM

Foto: acervo DICOM

Foto: acervo DICOM

Lição dos
Grandes Mestres

que foi tema da palestra do dr. Júlio
Horta, geriatra. O médico explicou,
na ocasião, sobre os avanços da medicina com relação ao tratamento da
doença e aproveitou a ocasião para
tirar todas as dúvidas dos alunos.
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Dia a dia na USC
É vice-campeã!

Foto: Acervo DICOM

USC é conceito 4 no MEC

A Instituição passou pelo processo
de recredenciamento institucional e
apresentou ótimo desempenho, resultado de um trabalho que está no
caminho da excelência.
A avaliação levou em conta diversos
quesitos, dentre eles os ligados ao
planejamento, desenvolvimento institucional, missão, políticas acadêmicas
e de gestão, infraestrutura, sustentabilidade, comunicação com a sociedade,

atendimento, responsabilidade social
etc. Todos resultantes de indicadores
de qualidade propostos pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), que são utilizados
pelas Instituições de Ensino Superior
(IES) para orientação da sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica
e social. Na foto, a Reitora com professores e funcionários comemoram
a conquista.

Plantando Sorrisos

A Atlética IX de Maio foi
vice-campeã da Integração Universitária, evento
realizado na cidade de llha
Solteira (SP). A equipe conquistou o primeiro lugar no
basquete masculino e no
tênis de mesa feminino e o
segundo lugar nas modalidades de futsal feminino
e masculino, tênis de campo e handebol feminino e
tênis de mesa masculino.

Foto: Acervo Pastoral da Universidade

Curtas

A Universidade realizou através do
Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada
(GEVA), o terceiro momento da ação
Plantando Sorrisos. Nesta edição, realizada no Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru
(CPP III), foram plantadas 500 mudas
nativas, doadas pelo Viveiro Aciflora.
Além do GEVA, coordenado pelo Prof.
Dr. Marcos Vinicius Bohrer Monteiro
Siqueira, a ação também contou com
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a organização da mestranda Angela
Braga Franzolin. Para a ação, estiveram
presentes 60 estudantes da USC, entre
mestrandos do Programa de Mestrado em Ciência Tecnologia Ambiental,
estudantes dos cursos de graduação
em Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Sanitária,
Engenharia Química e Arquitetura e
Urbanismo, que interagiram junto aos
82 reeducandos do CPP.

A Atlética IX de Maio,
que tem como objetivo
principal difundir o esporte
no meio universitário, comemorou dois anos. Em
celebração ao aniversário,
realizou uma campanha do
agasalho.

Foto: Acervo Pastoral da Universidade

Foto: Acervo DICOM

2 anos de sucesso

Foto: Acervo DICOM

O conceituado jornalista Caco
Barcellos ministrou a palestra “Profissão Empreendedora” durante a

O curso de Odontologia da Universidade realizou uma atividade que
debateu as políticas de saúde bucal
para os estudantes do último ano. Na
ocasião, a Dra. Nildiceli Leite Melo
Zanella, chefe da Seção de Odontologia, da Secretaria Municipal de
Saúde de Bauru, ministrou a palestra
“Políticas de Saúde Bucal na Secretaria
Municipal de Saúde de Bauru”. A atividade foi parte da disciplina “Estágio
Supervisionado em Odontologia na
Saúde do Trabalhador e Coletiva”, sob
a orientação das professoras M.ª Ir. Ana
Cristina Távora de Albuquerque Lopes, M.ª Joselene Martinelli Yamashita,
Dra. Luciana Monti Lima Rivera e Dra.
Solange de Oliveira Braga Franzolin.

Júri Gourmet

Os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Civil conquistaram conceito 4 na avaliação do
Ministério da Educação (MEC), numa
escala de 1 a 5. A boa nota representa
que a Instituição teve um desempenho satisfatório nas questões relacionadas aos cursos. A avaliação foi
composta por vários indicadores, que
foram analisados pelos avaliadores
do MEC, detalhando os documentos
institucionais da Universidade (PDI)
e do curso (PPC).

Foto: Social Bauru

Foto: Acervo DICOM

Conceito 4

Aula Magna, evento tradicional na
Universidade para recepção dos
calouros.

Foto: Acervo DICOM

Políticas de saúde bucal

Aula Magna

O coordenador do curso de Gastronomia, Prof. Chef Marcio Cardim, participou do júri do concurso
culinário “SBT Central Gourmet”,
promovido pela emissora de televisão SBT, de Bauru. O concurso foi

realizado dia 19 de março, no Bauru
Shopping. Na foto, Prof. Chef. Márcio
Cardim, Regina Moreira (vencedora
do concurso), Chef. Mário Francheschi Netto (Osteria Contadina) e Chef.
Denise Amantini (Grão 3).
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Dia a dia na USC

Workshop de genética

Cápsula do Tempo

O Prof. Dr. Marcos Siqueira, do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária, juntamente com a Dra. Karine
Kettener da Unesp, ministraram o minicurso “Como
conservar a biodiversidade usando a genética como
ferramenta?”, durante o 16º Workshop de Genética da
Unesp. O objetivo principal do workshop foi a divulgação
e discussão de temas atuais da área, promovendo um
ambiente propício para a integração de alunos com pesquisadores de Universidades nacionais e internacionais.

Calouros de Pedagogia fizeram uma Cápsula do Tempo
em que foi registrada as expectativas e desafios que os
estudantes esperam da graduação. A cápsula será aberta
no ano de 2019.

Volta às Aulas
A Universidade deu início ao ano letivo de 2016 no dia 27
de janeiro. Os estudantes foram recebidos pela Pastoral da
Universidade (PdU) com mensagens positivas de boas - vindas.
Ações contra o trote violento, como palestras motivacionais,
reuniões de apresentação e tour pela USC foram realizadas para promover a integração entre veteranos e calouros,
lembrando-os da importância de uma vida pautada na ética
e na responsabilidade social. Na foto, estudantes do curso de
Nutrição durante recepção dos calouros.

Acolhidas
Psicologia
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Organizada pelos veteranos, o curso acolheu os
calouros com mensagem
de boas- vindas, atração
cultural e informações
sobre as atividades que
serão realizadas ao longo
do ano.

Trote Solidário

Foto: Acervo Pastoral da Universidade

Cursos de Letras Tradutor e Letras Português
- Inglês promoveram atividades culturais e apadrinhamento entre veteranos
e calouros. Além disso,
houve arrecadação de livros em parceria com os
estudantes de Pedagogia.

Integração
de Pedagogia

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal de Ester Petroni

Letras

O evento contou com
apresentação de vídeo de
boas-vindas, depoimentos
de dois veteranos e sorteio
de livros.

Calouros e veteranos
dos cursos de Design e
Relações Internacionais
entregaram livros infantis e
realizaram oficina de desenho de contorno na Creche
São Paulo, de Bauru.

Foto: Acervo pessoal de Diego Pires Rodrigues

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Curtas

A USC participou da campanha #WorldAdoptionDay em
comemoração ao Dia Mundial da Adoção (9 de novembro)
e aproveitou a oportunidade para celebrar as conquistas
do “Transformando nós em laços”, projeto da Clínica de
Psicologia Aplicada, que apoia pais adotivos há 14 anos.

Universidade recebeu o administrador de empresas,
fundador e diretor do Instituto de Capacitação Profissional (ICP), João Elias, para ministrar os cursos de extensão
Empregabilidade e Oratória. Nos cursos os participantes
tiveram a oportunidade de receber orientações sobre
inserção no mercado de trabalho, imagem e sucesso profissional, expressão corporal, etapas do discurso e dicas
para uma boa apresentação.

50 anos de formatura

No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de
2015 mais de 500 estudantes concluintes de nove cursos
prestaram a prova e foram recepcionados e motivados
por professores e funcionários da Instituição.

Relações Públicas e aviação

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Enade

Empregabilidade e oratória

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal de Thelma dos Santos

Transformando nós em laços

Formandos de 1965, dos cursos de Letras, Geografia,
História e Pedagogia da antiga Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Sagrado Coração, a FAFIL, reuniram-se e visitaram a USC para comemorar o aniversário de
50 anos de formatura.

Estudantes de Relações Públicas apoiaram o evento
social Aero Fest, da Escola de Aviação Civil – Aeroclube
de Ibitinga.
A ação foi planejada e desenvolvida durante a disciplina “Planejamento em Relações Públicas – Campanhas”,
sob orientação da Prof.ª Dra. Sonia Aparecida Cabestré.

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Foto: Acervo pessoal de Sonia Aparecida Cabestré

Conservação ambiental

O Prof. Dr. Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira
representou a USC durante a participação no 2º Course
of Seed Conservation Techniques (Curso de Técnicas de
Conservação de Sementes), promovido pela organização
inglesa Kew Royal Botanic Garden e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília,
Distrito Federal.
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Curtas

Dia a dia na USC
Novas Peças no Laboratório de Anatomia

Foto: Acervo DICOM

As estudantes Bruna Tavares Morgado, Camila Marquesin Soares, Izabella Olher e Valeska Cristina Tutis
Tamachunas, dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental e Sanitária, orientadas pelo Prof. Dr.
Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira, participaram
do 6° Simpósio de Restauração Ecológica, promovido pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, na
cidade de São Paulo (SP).

Visita técnica ao Conselho Regional
de Contabilidade
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Visita na USC

Estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Mestrado de Ciência e Tecnologia
Ambiental, realizaram uma viagem de estudos ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na capital paulista.
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Durante visita ao Brasil, estudantes americanos do curso
de Odontologia da University of North Carolina (UNC)
conheceram a Clínica de Odontologia da USC e foram
recepcionados por professores e estudantes usqueanos.
Na foto, Prof. Dr. Fernando Orosco, coordenador do
curso, estudantes e professores mostram uma das clínicas
da USC para os estudantes estrangeiros.

Orientação: doenças renais
Foto: Acervo pessoal de Roseli Claus

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Restauração Ecológica

Foto: Acervo pessoal de Wander Cavalcanti Garcia

Foto: Acervo DICOM

A Universidade adquiriu 122 peças sintéticas
de material importado da Alemanha, que estão
sendo utilizadas em todas as disciplinas no Laboratório de Anatomia. A aquisição é inédita
na região, colocando a USC como a primeira
Universidade a possuir o parque completo das
peças, que se destacam por apresentar riqueza
de detalhes em sua confecção, retratando a
realidade das partes do corpo humano. Na foto,
Daniele de Freitas Frabetti Lorena, Analista de
Compras; Prof.ª Esp. Irmã Maria Inês Périco, Pró-Reitora Administrativa; Prof. Dr. Geraldo Marco
Rosa Júnior, coordenador do Laboratório de
Anatomia; Prof.ª Dra. Irmã Ilda Basso, Vice-Reitora
e Pró-Reitora Acadêmica; Prof.ª Dra. Leila Maria
Vieira, Diretora do Centro de Ciências da Saúde
e Leonardo Dominique da Silva, estagiário.

Em comemoração ao Dia Mundial do Rim (10 de março),
estudantes do curso de Nutrição, em parceria com o Hospital
Estadual de Bauru, realizaram um momento de orientação à
população bauruense, com o objetivo de informar os riscos
e prevenções da doença renal.

Eventos na USC

Foto: Acervo DICOM

são na modalidade EAD contou com
a palestra “Tecnologia on-line para a
educação: tendências, inovações e
vantagens de ensinar e aprender no
mundo digital”, ministrada pelo Prof.
Dr. Dariel de Carvalho. Na foto, Profª
Dra. Irmã Ilda Basso, Vice-Reitora e Pró-Reitora Acadêmica; Prof.ª M.ª Eveline
Ignácio da Silva Marques, Diretora do
Centro de Ciências Humanas; Prof. Dr.
Dariel de Carvalho, Prof.ª M.ª Valquiria
Segurado, Coordenadora de Educação a Distância e Prof. M.e Alexandre
de Oliveira, Coordenador Acadêmico
Administrativo.

Com apoio de professores e estudantes de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição, foi realizado workshop voltado para a comunidade para discutir
temas como: câncer de mama, aleitamento materno, adaptações corporais,
alimentação e assistência da gestação
ao pós-parto. O evento contou com
duas palestras e quatro estandes de
demonstrações práticas.

Lançamentos dos
cursos EAD

O lançamento oficial dos cursos de
Graduação, Pós-Graduação e Exten-

Foto: Acervo DICOM

Eventos de Psicologia

Premiação de IC

Com a finalidade de socializar conhecimentos obtidos com a prática
da profissão, o curso de Psicologia
realizou o 10º Fórum de Pesquisa
em Psicologia, a 8ª Mostra de Práticas de Formação em Psicologia e o
10º Workshop em Psicologia Clínica.
Neles, os estudantes mostraram os
resultados de seus trabalhos realizados durante o estágio, a Iniciação
Científica e os Projetos de Extensão.

Foto: Acervo DICOM

Foram abordados, em um importante ciclo de palestras, os caminhos de
inovação em Design e os meios para
proteção da propriedade intelectual
nessa área. Na foto, Prof.ª M.ª Daniela
Luchesi, Diretora do Centro de Ciências
Exatas e Sociais Aplicadas; Prof.ª Dra.
Irmã Susana de Jesus Fadel, Reitora e
Prof.ª Dra. Sileide Paccola, coordenadora do curso, junto aos representantes
do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI)

A primeira edição do evento apresentou as tendências da estação com
18 editoriais de moda desenvolvidos
e confeccionados pelos estudantes
concluintes do curso.
Os editoriais foram embasados
em quatro vertentes: Amor e Guerra,
Revival 70, Desencana e Donzelas.

Durante o 22º Fórum de Iniciação
Científica, 3º Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e
2º Fórum de Iniciação Científica do
Ensino Médio, foram divulgados e
compartilhados os trabalhos desenvolvidos em oito programas de
Iniciação Científica oferecidos pela
Universidade. Ciclo de eventos contou com 100 apresentações orais de
projetos de estudantes da USC e do
Ensino Médio. Na foto, Prof.ª Dra.
Sandra Fiorelli de Almeida Penteado
Simeão, coordenadora do Programa
de Iniciação Científica; Profª Dra. Irmã
Ilda Basso, Vice-Reitora e Pró-Reitora
Acadêmica; Prof.ª M.ª Eveline Ignácio
da Silva Marques, Diretora do Centro
de Ciências Humanas; Prof.ª M.ª Daniela Luchesi, Diretora do Centro de
Ciências Exatas e Sociais Aplicadas;
Prof.ª Dra. Fabiana Cristina Frigieri De
Vitta, palestrante do evento; Prof.ª
Dra. Irmã Susana de Jesus Fadel,
Reitora e Prof.ª Dra. Sandra de Oliveira Saes, Pró-Reitora de Pesquisa
e Pós-Graduação.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

1ª Jornada de Design
e Inovação

1º Fashion USC

Incentivo à pesquisa

Foto: Acervo DICOM

Saúde da mulher

Curtas

Os eventos ainda premiaram os
melhores trabalhos de Iniciação Científica divididos por modalidades. As
avaliações foram feitas por dois componentes da Banca Examinadora e
pela comissão de IC da USC, em três
momentos: monografia, apresentação
oral e pôster. Na foto, estudantes
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Eventos na USC
de Sinais (LIBRAS), a USC realizou
duas palestras com o tema central:
“O surdo na sociedade ouvinte: outra
língua e cultura”. As palestras foram
ministradas por Adauto Antônio Caramano, Fernando Ramazzini, Sarah
Diniz e o professor da Universidade,
Esp. Luis Mateus da Silva Souza.

8ª Cantata de Natal

Evento contou com apresentação
de coral e grupo instrumental dos
estudantes do curso de Música - Educação Musical e o espetáculo teatral
“Baile do Menino Deus”, encenado e
produzido pelos estudantes do curso
de Educação Artística – Artes Cênicas.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

2º Diálogos Universidade
Comunidade

No evento promovido pelo Programa de Extensão “Diabete Mellitus”,
cerca de 80 integrantes do Centro
de Convivência do Idoso de Bauru
passaram por avaliação da pressão
arterial e frequência cardíaca, verificação da glicemia, aferição de medidas
antropométricas (peso, altura, índice
de massa corpórea e circunferência
abdominal) e orientações gerais sobre
saúde e qualidade de vida.

Inclusão escolar e
social do surdo

Com o propósito de disseminar
informações sobre a Língua Brasileira
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Seminário Institucional
do PIBID

Em parceira com a Padê Cultural
de Bauru, a Universidade promoveu
mesas-redondas e apresentações
culturais em comemoração e reflexão
pelo Dia da Consciência Negra (20 de
novembro). A abertura contou com
a apresentação do grupo Maracatú
Abayomi.
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Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Dia da Consciência Negra

A USC realizou o Seminário Institucional do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), evento que teve como objetivo
principal apresentar os resultados dos
11 projetos desenvolvidos nas cinco
escolas estaduais e três escolas municipais de Bauru em que o programa
foi realizado em 2015.

Sequenciamento Genético

Foto: Acervo pessoal de Prof. Marcos Siqueira

premiados exibem seus certificados,
junto aos professores orientadores e
Equipe Diretiva da USC.

O Grupo de Pesquisa em Ecologia
Vegetal Aplicada (GEVA) promoveu o
minicurso “Princípios básicos de sequenciamento genético”, ministrado
por Karine Kettener, estudante de
Doutorado pelo Departamento de
Genética da Unesp de Botucatu.

Atualizando o
corpo docente

Foto: Acervo DICOM

Curtas

A USC promoveu a 41ª Semana de
Estudos do Corpo Docente (SECoD),
evento que prepara os professores
para o ano letivo por meio de reuniões, oficinas e palestras. Na foto,
Prof.ª M.ª Eveline Eveline Ignácio da
Silva Marques, Diretora do Centro de
Ciências Humanas; Prof.ª Irmã Ana
Gabriela de Oliveira Pisse, Coordenadora de Pastoral; Prof.ª M.ª Irmã
Jucélia Melo, Pró-Reitora de Extensão
e Ação Comunitária; Prof.ª M.ª Daniela Luchesi, Diretora do Centro de
Ciências Exatas e Sociais Aplicadas;
Prof.ª Dra. Rosilene Frederico Rocha
Bombini, Coordenadora Pedagógica, Prof.ª Dra. Irmã Susana de Jesus
Fadel, Reitora; Prof.ª Dra. Ana Valéria
Sampaio de Almeida Reis, palestrante;
Profª Dra. Irmã Ilda Basso, Vice-Reitora
e Pró-Reitora Acadêmica; Prof.ª Dra.
Sandra de Oliveira Saes, Pró-Reitora
de Pesquisa e Pós-Graduação e Prof.
M.e Alexandre de Oliveira, Coordenador Acadêmico Administrativo.

Campanha da Fraternidade

“Casa Comum, nossa responsabilidade”, da Campanha
da Fraternidade Ecumênica 2016.

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Melhoramento genético

Estudantes dos cursos de Engenharia Agronômica,
Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas,
Farmácia, Biomedicina e do Programa de Mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental participaram do minicurso
de Melhoramento Genético de Plantas, promovido pelo
Grupo de Ecologia Vegetal Apliacada (GEVA) e que foi
ministrado pela Dra. Eleonora Zambrano Blanco pesquisadora de Cali, Colômbia.

Estudantes do curso de especialização em Psicopedagogia apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) durante o 9º Fórum de Psicopedagogia. A nona edição
do fórum reuniu as turmas de 2013 e 2014 e foi organizada
pela coordenadora do curso, Prof.ª M.ª Ester Tereza Senger
Petroni. O evento teve como objetivo a defesa pública dos
trabalhos, oportunidade que o pós-graduando demonstra
domínio do objeto de estudo, autoria de pensamento e
capacidade de expressão clara e objetiva sobre o assunto.

Encontro de Pais e Familiares

Foto: Acervo DICOM

A USC promoveu a mesa-redonda “Casa Comum, nossa
responsabilidade”, que discutiu sobre o tema principal da
Campanha da Fraternidade: o saneamento básico como
direito de todos. Na foto, Prof. M.e Dorival José Coral,
Coordenador Geral de Extensão; Prof.ª Dra. Marice Correa
Domingues Heubel, coordenadora do curso de Ciências
Biológicas; Prof.ª M.ª Irmã Jucélia Melo, Pró-Reitora de
Extensão e Ação Comunitária; Prof. M.e Danilo Andreatta;
Prof.ª Dra. Irmã Susana de Jesus Fadel, Reitora; Prof. Dr.
Padre Luiz Antônio Lopes Ricci; Prof.ª Irmã Ana Gabriela de
Oliveira Pisse, Coordenadora de Pastoral; Prof. Dr. Fábio
Henrique Comin; Prof. Dr. Bruno Vicente Lippe Pasquarelli;
Prof. M.e Cleiton Senem e Prof.ª Dra. Carla Gheler.

Foto: Acervo pessoal de Ester Petroni

Foto: Acervo DICOM

9º Fórum de Psicopedagogia

Evento deu a oportunidade para que pais e familiares conhecessem a Universidade de perto, além de ter
contato com a Equipe Diretiva, coordenadores de curso,
professores e funcionários.

Saúde bucal

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Via Sacra

A tradicional apresentação da Via Sacra, encenada
pelos estudantes do curso de Educação Artística – Artes
Cênicas, retratou os últimos passos de Jesus Cristo com o
espetáculo “Fonte de vida a jorrar”, contemplando o tema

A Universidade promoveu a palestra “Influência da
Saúde Bucal nas Doenças Cardíacas”, que discutiu as
inflamações da gengiva e sua ligação com doenças cardiovasculares. A palestra foi ministrada por Dr. Jordan
Lima da Silva.
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Eventos na USC
Bioética

Estudantes da disciplina de Práticas em Fisioterapia
Cardiorrespiratória, do curso de Fisioterapia, realizaram
Campanha Antitabagismo, que avaliou e apresentou o
perfil cardiorrespiratório e antropométrico dos usqueanos
que usam tabaco.

Foto: Acervo DICOM

Incontinência urinária

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Campanha antitabagismo

Em parceria com a Sagrado – Rede de Educação e com
o apoio da Diocese de Bauru, a USC realizou o Seminário
de Bioética. O evento debateu a Ideologia de Gênero nos
contextos médico e biológico, filosófico e histórico. Na
foto, Prof. Dr. Pe. Aníbal Gil Lopes, que falou aos presentes
sobre Ideologia de Gênero e Doutrina Social da Igreja.

Comunica 2016

Foto: Acervo DICOM

A Universidade realizou palestra abordando o tema
“Incontinência Urinária em docentes”, que foi conduzida
pela palestrante Nicoly Machado Maciel e Prof.ª Dra.
Marta Helena Souza De Conti.

Foto: Acervo DICOM

Impactos ambientais e a saúde

A USC promoveu a palestra “Impactos Ambientais e
as Consequências na Saúde”. A atividade integrou a série
“Educação em Saúde Para Formadores da Educação Básica” e foi ministrada pela Prof.ª Dra. Camila Peres Buzalaf
e por Mariana Liessa Rovs Sanches.

Com a temática “Acessibilidade, esporte e inovação na
sociedade do conhecimento”, o evento foi uma oportunidade para os estudantes e profissionais de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas debaterem
práticas comunicacionais . Na foto, coordenadores dos
cursos de comunicação com os palestrantes do primeiro
dia de evento.

Jornada de Química e
Engenharia Química

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Dia da conscientização do autismo

Para celebrar o dia 2 de abril, conhecido como o Dia
da Conscientização do Autismo, foi realizado o evento
“Vamos falar sobre o autismo 2”, que contou com cine-debate e mesa-redonda.
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Esta edição do evento trouxe contribuições significativas
sobre a inserção no mercado de trabalho e aperfeiçoamento
profissional com minicursos e palestra. Na foto, estudantes
durante o minicurso de preparo de produtos de limpeza.

Encontro Científico
de Administração e
Ciências Contábeis

computadores. Na foto, momento
do minicurso Oficina de Robótica.

Pesquisa em história

Foto: Acervo DICOM

Cine-Fórum em
Comemoração
ao Dia do Índio

Em comemoração ao Dia do Índio
(19 de abril), a Universidade realizou
um cine-fórum especial com o tema
“Memórias, sonhos e reflexões sobre
as culturas indígenas”. O evento contou com a presença de integrantes das
comunidades indígenas de Araribá,
localizada no município de Avaí (SP).

Mostra Gastronômica

Foto: Acervo DICOM

O curso de História realizou o 3º Encontro de Pesquisa em História, evento
que discutiu e apresentou trabalhos
produzidos pelos estudantes que envolviam principalmente o tema “Historiografia e fontes históricas”. Na foto,
professoras do curso com o palestrante.

Toxicologia

Participaram do minicurso de Toxicologia Clínica e Ocupacional estudantes de Biomedicina e Ciências
Biológicas e pós-graduandos do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Foram abordados
temas sobre toxicidade dos metais
pesados e agrotóxicos, com foco nos
princípios clínicos e ocupacionais.

Jornada de Estética
e Cosmética
Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Jornada de Informática
A Universidade promoveu a tradicional Mostra Gastronômica, neste
ano com a temática “Comida de rua
estaciona na USC”. A atração reuniu
a boa gastronomia e diversos restaurantes participantes como,Leitão no
Tacho, Cantina Tutti Fratelli, Woki
Sushi, Papa Churros, Ateliê de Sabores, Kreperia dú Chef, Gourmeteria
Universitária e, também contou com
estandes dos estudantes do curso
de Gastronomia da USC.

Foto: Acervo DICOM

A Universidade realizou o minicurso de Restauração Florestal. O evento
foi no Jardim Botânico de Bauru e
ministrado pelas palestrantes Dra.
Marina Carboni e M.ª Cristina Yuri
Vidal. O minicurso abordou temas
essenciais de métodos e técnicas
atuais, como a restauração ecológica,
a caracterização da vegetação e o
diagnóstico de áreas a serem restaurados, práticas e procedimentos
operacionais de campo, dentre outros. O evento foi uma realização do
Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada
(GEVA) da USC, em parceira com o
Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/ESALQ/USP),
da Faculdade de Tecnologia (Fatec)
de Jaú e Jardim Botânico de Bauru.

O evento teve como objetivo
proporcionar aos professores, estudantes e profissionais de ambas as
áreas, um espaço para aprofundar
discussões e apresentar pesquisas
científicas que envolvam as organizações e a sociedade como um todo.
Na foto, a Prof.ª Dra. Sandra Fiorelli
Penteado Simeão com a equipe
organizadora do evento.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo pessoal de Marcos Siqueira

Foto: Acervo DICOM

Restauração Florestal

O evento teve como proposta
complementar a formação do cientista e do Engenheiro de computação, trazendo o tema: “Internet das
Coisas”, cujo objetivo é conectar os
itens usados no dia a dia à rede de

O evento teve como objetivo estimular o aperfeiçoamento e o conhecimento científico nas diversas áreas do
embelezamento. Na foto, participantes
do evento com a equipe organizadora.
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Pastoral da Universidade

Foto: Acervo DICOM

Folia do Bem

Sagrado Coração de Jesus (IASCJ). Também homenageou
todas as funcionárias, pelo Dia Internacional da Mulher
(8 de março), com higienização e massagem facial em
parceria com o curso de Estética e Cosmética.

Nossa Senhora Aparecida

Foto: Acervo DICOM

Com o apoio da Funpics, a Pastoral da Universidade
(PdU) realizou a folia do bem, ocasião na qual os estudantes
se divertiram com cabine de fotos e adereços como óculos,
coroas, perucas e plaquinhas. A ação teve o objetivo de
passar a ideia de como é um carnaval comemorado de
maneira saudável, com atividades divertidas e animadas.

Páscoa

Foto: Acervo DICOM

A Universidade recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, vinda do Santuário Nacional de
Aparecida, com Missa e recitação do terço. A imagem
está percorrendo toda a Diocese de Bauru e faz parte do
projeto “300 Anos de Bênçãos”, que prepara os devotos
de todo o país para os 300 anos do encontro da imagem
de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba
do Sul, que será comemorado em 2017.

Estande e coleta de alumínio

Foto: Acervo DICOM

Em celebração à grande festa da Páscoa, a Pastoral
da Universidade (PdU) realizou diversas ações: funcionários receberam dons pascais, alunos da UATI realizaram
uma celebração. Houve também um animado show da
Ressurreição no Setor Vivência, cenário de sepulcro e
Celebração Eucarística Pascal.

Foto: Acervo DICOM

Festa de Madre Clélia e
homenagem às mulheres

A Universidade realizou tríduo em homenagem à
Madre Clélia Merloni, que recordou a história de amor
e entrega da fundadora do Instituto das Apóstolas do

28

Boletim

Durante o período da quaresma, a Pastoral da Universidade (PdU) realizou uma exposição dinâmica com
estande localizado no Setor Vivência do Bloco C, abordando o tema da Campanha da Fraternidade 2016, que
teve o propósito de discutir a situação do saneamento
básico como direito de todos.
O estande teve o apoio das áreas de Humanas, Saúde,
Exatas e Sociais Aplicadas e apresentou, semanalmente, uma temática diferente relacionada ao tema “Casa
Comum”, com discussões pertinentes sobre prevenção
de epidemias como a Dengue e o Zika Vírus. A ação
também promoveu a coleta de latas de alumínio, que
foram destinadas às cooperativas de reciclagem de Bauru.

Noite da misericórdia

de maio). A celebração foi presidida pelo Pe. Adinam
Ronieiri da Silva e teve como principal objetivo render
graças pelo trabalho e de modo especial, aos colaboradores da Universidade.

Foto: Acervo DICOM

Descongele o mundo

A Pastoral da Universidade (PdU) lançou o desafio
“Jovem, descongele o mundo!”, com o objetivo de mostrar aos estudantes que pequenas ações tem o poder
de gerar o bem.

A Pastoral da Universidade (PdU), realizou diversas
ações em homenagem ao Dia das Mães. Uma das ações
realizadas foi a Missa Universitária. Ao final da celebração,
as mães de cada área foram lembradas por meio de símbolos do trabalho de cada uma, exaltando a contribuição
para a construção da tão sonhada civilização do amor.
Também merece destaque o evento Cine Mãe, que
teve como objetivo proporcionar um momento de integração entre a família e a Universidade. Na ocasião, foi
realizada uma sessão profissional de fotos entre mães e
filhos. Logo após, foi exibido o filme “Um sonho possível”.
No mesmo dia, as mães colaboradoras da USC participaram de um momento festivo, no qual receberam
um carinhoso presente da Universidade.

Dia do Sorriso
Foto: Acervo Pastoral da Universidade

A Noite da Misericórdia foi comandada pelo Pe. Adinam Ronieri da Silva, capelão da USC, que atendeu,
individualmente, cada participante para a confissão. Logo
após, todos seguiram em peregrinação até a Paróquia
Coração de Jesus, para a passagem pela Porta Santa da
Misericórdia e Missa penitencial.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Dia das Mães na USC

Foto: Acervo DICOM

Missa do Dia do Trabalho
e São José Operário

A Universidade realizou uma missa em celebração ao
Dia de São José Operário e também do Trabalhador (1º

A Pastoral da Universidade (PdU) promoveu a ação “De
quem é o sorriso mais bonito da USC?”. Na ocasião, uma
cabine misteriosa foi preparada e, no seu interior os jovens
encontravam um espelho. A ação mobilizou a comunidade
usqueana, que descobriu que o seu próprio sorriso é o
mais belo e faz diferença na Universidade. A ação contou
ainda com a parceria dos centros de Ciências da Saúde e
de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas.
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Tô começando
no curso de

Administração

no curso de

Engenharia
elétrica

José Henrique dos Santos Magalhães
“Assim como todo jovem, tinha muitas dúvidas
sobre qual curso e Universidade escolher. A
minha única certeza era que queria escolher
a melhor Universidade. Depois de muito
conversar com meus pais, amigos e professores,
decidi prestar o vestibular da USC por já
conhecer a Sagrado – Rede de Educação e por
saber do seu compromisso em formar cidadãos
de bem, éticos e responsáveis pela construção
de um país melhor. Não foi fácil sair da casa
dos meus pais e enfrentar todos os desafios
de uma mudança, mas hoje tenho certeza
que fiz a melhor escolha, pelo modo como a
Universidade me acolheu e, principalmente, por
saber que serei um profissional íntegro e com
valores morais. O curso de Administração me
surpreende positivamente a cada dia. Espero,
um dia, ser líder de uma organização, quero me
tornar um profissional diferenciado, mas que
também faça a diferença na vida das pessoas.
Sempre me lembrarei das minhas escolhas do
passado e já carrego a certeza de que tomei a
decisão certa: escolhi ser um aluno USC.”
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Maria Eduarda Ignácio de Souza
“Estudar na USC era um sonho que eu já tinha
há certo tempo. Após algumas visitas, me
encantei com toda a estrutura e então o meu
coração bateu mais forte ainda. Escolher o curso
de Engenharia Elétrica foi um tanto trabalhoso,
porém, assim que me deparei com a matriz
curricular, me senti a vontade, podendo então
ter a certeza de que, mesmo com qualquer
dificuldade que tivesse, estaria com excelentes
profissionais capacitados em dar qualidade ao
ensino e toda uma base para que eu pudesse
errar para acertar. Meu objetivo é ter uma
formação com qualidade, com uma série de
experiências que somente a USC é capacitada
em oferecer, assim posso oferecer o melhor de
mim ao mercado de trabalho!”

no curso de

Psicologia

no curso de

enfermagem

Bianca Luciano
“Foi um privilégio para mim ingressar na
USC no curso de Psicologia. Além da ótima
estrutura que o campus apresenta, o corpo
docente também se apresentou muito
capacitado e disposto a ajudar os alunos
a trilharem seus caminhos acadêmicos. As
atividades extracurriculares, como os projetos
de extensão, são uma ótima oportunidade de
colocar em prática aquilo que nos é ensinado.
Estou vivenciando um ótimo primeiro contato
com a graduação, já que a Universidade,
além de oferecer uma grande quantidade de
conhecimento, permite que você desenvolva
suas próprias ideias através de pesquisas. A
graduação está sendo um importante momento
em que eu estudo o que amo, aprendendo
sobre aquilo que no futuro, será minha
profissão. Foi por isso que escolhi a USC, pois
acredito que ela tem muito a oferecer”.

Luciana Silveira
“Fora da escola há quase vinte anos, resolvi
que deveria fazer algo para mudar minha
vida e que eu amasse muito, então voltei a
estudar. Fiz ENEM e, por coincidência, minha
prova foi na USC. E pensei, é aqui que quero
estudar. Aqui estou!
Posso dizer que não está sendo fácil, mas
estou tendo apoio dos professores e equipe
da Universidade, sempre que preciso. Tenho
me sentido acolhida. A USC tem um corpo
docente comprometido com um ensino de
qualidade, o que tem feito grande diferença
pra mim. É a Universidade da minha vida.”
Boletim
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PARA VOCÊ,
O QUE É SER
USQUEANO?

@mariagcs

“Ser usqueano é se encantar
todos os dias pelo Câmpus”

“Ser usqueano é saber que estudamos em uma universidade de excelência, ter orgulho e
lutar por ela. É sermos éticos, bondosos, sabermos o valor da amizade, ajudar o próximo.
Ser usqueano é amor. Ser USC e ser da Biologia é amar todas as formas de vida!”

@amanda0016

amanda lopes e silva e Jéssica
Mariana Bonete, estudantes do 3º ano
de Biologia bacharelado, na prática
de campo de restauração florestal

