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PRE PA RA
vem aí o

VESTIBULAR
Conheça histórias fantásticas de
estudantes que já passaram por essa
fase e têm muitas dicas para você

Égon está no último ano de
Fisioterapia e passa grande parte
do seu tempo na Universidade,
realizando suas pesquisas e
aprendendo para, já já, ser um
excelente profissional

Foto: Acervo DICOM

UNIVERSIDADE DO

A Universidade da sua vida

Entrelinhas

As escolhas vêm de dentro de nós!

Foto: Shutterstock

Cada um de nós temos uma missão enquanto pessoa e as
vezes estamos em uma fase da vida em que a decisão a ser
tomada determinará a continuidade dessa missão por muitos
anos. Assim estão vocês, estudantes. Sabemos que as etapas
“passar no vestibular”, “escolher um curso”, “escolher a
profissão” e “fazer ou não um curso superior” são desafiantes,
mas estamos aqui para dizer para você não se preocupar.
Siiiiim, é verdade, não se preocupe mesmo porque tem gente
muito bem capacitada para ajudar, aconselhar e guiar o seu
caminho. Converse com os seus familiares, amigos, professores,
pessoas bem próximas e tome a decisão pelo seu curso com
bastante pé no chão. Leia tudo sobre os cursos, as profissões,
o dia a dia dos profissionais e visite as Universidades para
conhecer de perto os diferenciais... e, aceita um conselho?
Antes de tudo, coloque na balança o que o seu coração diz e
vai fundo no seu sentimento, porque com amor o caminho se
torna mais fácil.
Se a sua opção é fazer o vestibular da USC, vem mesmo,
porque aqui você encontrará professores que são
comprometidos com o seu desempenho, que estão prontos
para o receber e ajudar da melhor forma possível.
Para exemplificar, nas páginas seguintes deste boletim você
encontrará histórias de quem passou pela mesma situação
em que você está hoje. Conhecerá estudantes que fazem o
impossível, pois acreditam que os seus sonhos valem a pena
e já estão sendo realizados. Também, conhecerá um pouco
da USC. Verá professores que acompanham os estudantes em
congressos, pesquisas e estudos... os super professores USC!
Esperamos que este boletim o ajude neste momento de
decisão e foque na sua missão, porque o seu sucesso não é
impossível, mas o resultado do seu esforço. Acreditamos nisso
e estamos aqui prontos para você: o futuro são os desafios
que superamos juntos!
Aproveitem a leitura. Sucesso, sempre!
Os editores
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Chuva de likes!
Talentos, eventos e atividades foram um show a parte nesse semestre aqui na USC e fizeram sucesso na web!
Dá só uma olhada no que bombou em nosso Facebook. #pqsomosTOPS #USCBauru

Acesse a
página da
USC no
Facebook
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Candidatos do
Vestibular 2017 da USC

CHEGOU A HORA
Bora fazer o Vestibular? Vamos mostrar o que você precisa para se dar bem na prova,
passar, fazer a matrícula e tornar-se universitário. Venha nesta matéria que é sucesso!

F

oi dada a largada oficial para o período dos temidos,
sonhados e muito, muito, muito esperados VESTIBULARES. É agora que começa a correria, tensão e
nervosismo para saber o que vai ser da vida e, também,
como fazer para escolher a Universidade e ter a certeza
de que foi a melhor decisão a ser tomada.
Se você está nesta situação amigo, não desgrude
desse texto, pois queremos ajudá-lo e dar algumas dicas
preciosíssimas para que tire de letra esta fase e tenha
todo o sucesso.

CoM quaL Curso eu Vou?

É importante que tenha sempre em mente que é preciso
conhecer a si mesmo antes de tomar qualquer decisão.
Parece clichê ou frase de efeito, mas é verdade, pois para
que você escolha o que quer fazer é preciso saber quais
são as suas afinidades, qual atividade o deixa feliz ao
realizá-la... enfim, os seus gostos precisam falar mais
alto nesta etapa.
Procure conversar com pessoas que estão cursando
o que você deseja, troque uma ideia com familiares,
professores e vá pesando tudo na balança. Visite as
Universidades que estão na sua lista. No final, veja qual
lado está mais a sua cara.

Hora do VestiBa

Após pensar bastante e decidir pela carreira, vem a
segunda etapa, a de fazer a prova do Vestibular. E aí?
Será que vou me dar bem?
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Nós temos a certeza que você dará o seu melhor e, para
isso, é preciso seguir algumas dicas simples, práticas e
básicas para este momento.
Antes de mais nada, tenha uma rotina de estudos e
nunca exagere nas doses de conhecimento, procurando
aliar um pouco de lazer a tudo isso. Não se esqueça de
se alimentar bem e procurar manter-se informado por
meio de jornais e revistas.
Gente, não tem segredo, basta respirar fundo, contar
até 10 e dizer: Eu posso, eu quero e eu vou conseguir,
pois vou me dedicar.

Passei, uHuuL!

Daí aconteceu o esperado e você só pensa em comemorar com familiares e amigos. Tá certo, faça festa mesmo,
pois foi merecido, só não se esqueça de atentar-se aos
prazos para matrícula. É importante ter em mãos todos
os contatos do atendimento da Universidade para sanar
qualquer dúvida que surgir.
Fique ligado e não deixe a oportunidade passar hein!

NÃo deu!

Se você tentou e não conseguiu, tenha calma, pois
o que nunca podemos perder é a coragem de lutar por
nossos sonhos.
Coloque a cabeça no lugar e estude mais uma vez.
Outra opção interessante é ingressar nos famosos
cursinhos pré-vestibulares... é uma boa, já que vai ter
a figura de um professor para ajudar com as dúvidas.

Foto: Acervo DICOM

E agora?

Perdi os prazos, tô por fora?

Aí, você não conseguiu decidir a tempo e está desesperado achando que não vai ser universitário, porque
a prova já foi. Calma que dá!
Muitas universidades oferecem o sistema de provas
agendadas para que você tenha uma chance de ingressar
na graduação. A USC, por exemplo, está com inscrições
abertas para as provas agendadas. Oportunidade top
para que você comece o curso e não fique chateado
porque não conseguiu fazer a prova a tempo.

E depois de tudo isso, o que eu faço?

Bom, agora que você passou na prova e realizou a matrícula... hora de se preparar para os próximos anos de
muiiiiito aprendizado, trocas de experiências, projetos,
pesquisas, amizades e com uma recompensa no final: o
seu diploma contendo toda a bagagem adquirida e uma
baita vontade de contribuir com a sociedade, colocando
em prática tudo o que foi aprendido.
Portanto, não fique com medo da Universidade, leve
a sério sempre e procure dedicar-se ao máximo em
tudo. No fim das contas você vai ver que foi a melhor
época da sua vida.

Como eles escolheram?

"Tentei seguir a profissão
mais encontrada na minha
família: fotografia. Prestei o
vestibular, passei e fiz dois
anos do curso em São Paulo.
No final do segundo ano fiz
uma viagem ao exterior e
pensei que seria uma ótima
oportunidade para fazer
algumas fotos para o meu
portfólio. Encerrando a
viagem percebi que passei
mais tempo interessada
nas comidas diferentes
que encontrava por lá e nas
feirinhas gastronômicas, do que fotografando. Foi nesse
momento que me dei conta que o que eu queria mesmo
era trabalhar com comidas e bebidas. Descobri, então,
que na escolha da nossa carreira devemos selecionar o
que fazemos com gosto, dessa forma estudaremos sem
perceber que aquilo é um estudo, pois estamos fazendo
com amor. Fiz a escolha de fazer gastronomia e ao fazer a
prova de vestibular da USC tive a sensação que ali era o
início de uma nova etapa da minha vida. "

Foto: Acervo pessoal de Gabriel Ricardo Oliveira

Gabriel Ricardo Oliveira é
calouro de Engenharia Civil
“Escolhi Engenharia Civil
pelo desejo de trabalhar
em edificações, projetos,
plantas, cálculos estruturais,
fiscalização e mobilidade
urbana. Após a Feira de
Profissões da USC, em 2015,
conheci mais sobre o curso
com os veteranos e o que a
Universidade proporciona.
Foi então que escolhi a
USC, que tem um método de
ensino forte e estruturado”

Marcela Leóz
Marinello é caloura
de Nutrição
“Inicialmente eu
era fascinada pela
fotografia, uma área
que me encantava e me
encanta muito ainda,
por isso fiquei decidida
que faria Publicidade
e Propaganda. Neste
período fiz vários testes
vocacionais e todos me
levavam para a área da
criatividade, eu estava certa que aquilo era pra mim.
Após muita pesquisa e conversas com pessoas da área,
acabei desistindo. Comecei a pensar no que eu sentia
mais afinidade e me veio a ideia de cursar Educação
Física, já que na época eu era muito ligada ao esporte.
Pesquisei bastante também e conversei com várias
pessoas da área, mas não me interessei de novo. Aí bateu
aquele desespero, quando estava no terceiro ano do
Ensino Médio, o vestibular logo ia chegar e eu não tinha
em mente o que cursar. Não sei dizer o que me levou
à Nutrição e nem quando aconteceu, foi um processo
natural, uma curiosidade e depois a paixão. Logo estava
decidida que era Nutrição o que eu queria para minha
vida e terminei meu Ensino Médio com a certeza do que
iria prestar. Hoje eu vejo que o que me faz continuar
neste curso é a sede de auxiliar as pessoas dentro de
hospitais, clinicas ou mesmo aqueles indivíduos leigos,
que merecem a devida informação sobre o que nos
mantem vivos: a nutrição. Durante todas as provas
de Vestibular que prestei eu fiquei nervosa, e isso é
normal, pois tem a pressão familiar, social e econômica.
Querendo ou não, é a decisão do rumo da sua vida e isso
é fantástico e ao mesmo tempo assustador. Acredito
que a melhor forma para manter a calma é focar no seu
objetivo e pensar positivo e se não der certo, tudo bem, a
gente tenta de novo”.

Foto: Acervo pessoal de Marcela Leóz Marinello

Foto: Acervo pessoal de Julia Leme Giancursi

Julia Leme Giancursi
é caloura de
Gastronomia

Conheça os
cursos de
Graduação
da USC

Boletim
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Dia a dia

COM A PALAVRA...

OS USQUEANOS
Conheça duas histórias fantásticas de estudantes que lutam diariamente para
se formar e amam muito o que fazem
OI, EU SOU O MARLON

Foto: Arquivo DICOM

São seis da manhã e o despertador
toca avisando que vai começar mais
um dia cheio e produtivo. Sou o Marlon Machado Romano. Acordo, tomo
café e parto a pé do apartamento que
divido com dois colegas, próximo à
Duque de Caxias, até a Avenida Getúlio Vargas em Bauru - acreditem, é
longeeee - para trabalhar.
Tenho 23 anos, curso Engenharia
Química e estou no último ano - com
um pé na formatura. Sou natural de
Itu e me mudei com um ano para
Bocaina, onde morei até 2015. Minha família se mudou para Lins e
eu parei de fazer a vida “vai e volta”
e me mudei para Bauru, mas ainda
viajo em alguns fi nais de semana
para matar a saudade. Isso porque,
há poucos meses, minha família
resolveu tentar a vida em Ribeirão
Preto e eu estou tendo que segurar a
saudade por mais tempo aqui e, mais
ainda, trabalhar, me sustentar e me
dedicar cada vez mais aos estudos -
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Prof.ª Esp. Raquel Teixeira Campos
e Marlon Machado Romano,
Coordenadora de Engenharia Química,
com Marlon durante a fabricação de
álcool na mini usina do Laboratório de
Operações Unitárias
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que baita responsabilidade!
E assim tudo vai se encaixando.
Arrumei emprego em um restaurante,
onde faço a parte administrativa e ajudo em outras tarefas até 17h, quando
volto para casa, me arrumo rapidinho
e venho para a USC continuar realizando o meu sonho: de me formar e
ser um profissional excelente na área
de Engenharia Química. É um pouco
puxado essa rotina, mas a gente dá
conta, pois sempre fui motivado pelos
meus pais a seguir em frente.
Sobre a dedicação ao estudo, embora a rotina seja exaustiva, aos finais
de semana eu não descanso e con-

tinuo na “labuta”. Estou em período
de Trabalho de Conclusão de Curso,
o famoso TCC, com muitos estudos,
por isso não posso parar. Ah, sou eu
também quem limpa o apartamento e faz comida para todos os meus
amigos. Aprendi tanto com a minha
mãe, que se precisar fazer comida
para umas 50 pessoas eu consigo.
Gosto muito disso. Minha família é a
inspiração para minhas conquistas.
Quando morávamos em Bocaina, eu
e meu pai atuávamos em indústrias,
com atividades relacionadas à Engenharia Química, por isso esta área
me encanta.

Incentivo do Marlon
Para você que entrará em 2017 na Universidade, Marlon deixa um
recadinho:

“Não desista. Hoje é muito importante ter uma
graduação, por isso queira crescer sempre e seja
esperto, tendo uma perspectiva de futuro. O tempo
ensina muita coisa, pode acreditar!”.

AGORA É A MINHA VEZ,
SOU O ÉGON

Seis da manhã também é a hora do
despertador tocar na minha república. Sou o Égon Henrique Kataoka da
Silva, moro em Bauru, mas eu não vou
trabalhar não... vou para a Universidade – aliás, aqui é a minha segunda
casa, acreditem! - realizar os estágios
para meu curso e fico durante toda a
manhã me dedicando a aprimorar os
conhecimentos e ser um excelente Fisioterapeuta. Claro, curso Fisioterapia.
Para quem pensou que eu posso
tirar um cochilo na parte da tarde,
está muito enganado. Me concentro
em finalizar o TCC e as pesquisas que
desenvolvo. A noite ainda eu estudo
um pouco mais.
Sou natural de Jaú e como o Marlon, no comecinho tinha aquela vida
de vai e volta. Também trabalhei por
um tempo, mas resolvi largar tudo,
focar só nos estudos e aproveitar
tuuuuuuuuuudo o que a USC oferece,
tipo os projetos realizados fora daqui,
pesquisas e até o time de futsal do
pessoal da Atlética.
Eu já passei por vários desafios
desde que comecei a graduação. O
primeiro foi o de conciliar estudo e
trabalho, depois vieram as pesquisas
e aí a agenda começou a ficar apertada, mas nada que eu não consiga
tirar de letra.

Égon Henrique Kataoka: rotina corrida
para ser um excelente fisioterapeuta

Incentivo do Égon
Se liga nessa dica:

Foto: Arquivo DICOM

“Você que vai entrar
na graduação, persista!
Aproveite tudo o que a
Universidade oferece, pois
há professores muito bons
e projetos que podem ser
feitos além sala de aula e
pesquisas também. Coloque
o esporte em sua vida e
procure sempre se integrar
com o pessoal, como nas
Atléticas, por exemplo. Dá
para fazer tudo o que você
quiser. Se eu consegui, você
também consegue!”.
Boletim
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Oportunidades na USC

Você Conhece

a USC?

A

s escolhas que vão definir o nosso “resto de vida” nem sempre são
fáceis, pois é preciso muito discernimento e concentração para
mandar bem e ser um profissional de sucesso, por exemplo.

Bom, para começar, a USC tem 63
anos de trabalho em prol da educação. É uma Universidade que oferece
o melhor do ensino, porque investe
constantemente em laboratórios com
tecnologia de ponta, além da infraestrutura de apoio como Biblioteca
e Informática, que é um caso à parte
(Aqui tem acessibilidade por todo o
campus. É lindo de se ver!). Tem também muuuita pesquisa, mostrando
que é possível sempre ter algo para
mostrar e descobrir. Tem o mais legal de tudo, os professores... pessoas
inteligentíssimas e acessíveis, com o
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objetivo de transformar o aluno em
um profissional bem preparado para
encarar o mercado de trabalho.
Com todas essas maravilhas, tem
os projetos fora da sala de aula. Inúmeros deles, que são desenvolvidos
em realidades um tanto esquecidas,
com a finalidade de as transformar
e reverter para situações melhores,
dando mais vida e cores para pessoas
tão sofridas.
E, pasmem, tem uma coisa aqui que
é primordial: somos Universidade. O
que isso significa?
Temos ensino, pesquisa e extensão,

Neste texto bem
bacana, apresentamos,
com muito amor,
um pouquinho da
nossa história e o que
podemos oferecer para
você. Tá imperdível!
professores mestres e doutores e podemos oferecer programas de Mestrado
e Doutorado, o que com certeza vocês
poderão fazer ao terminar a graduação...mas isso já e outra história e
temos certeza da sua capacidade em
sempre continuar.
E agora que já falamos sobre como
funcionam as coisas por aqui, chegou
a hora deles... Quem? Quem? Quem?
Os nossos cursos que são oferecidos
nas modalidades presencial e a distância.
Bora escolher?

CURSOS A DISTÂNCIA
Administração
Filosofia
Pedagogia
Matemática

Fotos: Designed by Pressfoto - Freepik.com / Shutterstock

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Artes
Biomedicina
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Design
Design de Moda
Educação Artística - Artes
Cênicas
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia Ambiental e
Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Química
Estética e Cosmética
Farmácia
Filosofia
Fisioterapia
Gastronomia
Gestão de Recursos Humanos
História
Jogos Digitais
Jornalismo
Letras – Língua Portuguesa
Letras – Português e Inglês
Letras – Tradutor
Matemática
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Relações Internacionais
Relações Públicas
Terapia Ocupacional

Os news para 2017!

ARTES
Forma professores para atuar
na educação básica com o ensino
de artes visuais, música, dança
e teatro.

ENGENHARIA
MECÂNICA
Forma o profissional
para atuação em
indústrias, como a
automobilística e
aeronáutica, que são
as mais tradicionais.
Também é sua
atribuição elaborar
projetos de sistemas
mecânicos e
térmicos.

Fotos: Shutterstock

CURSOS PRESENCIAIS

JOGOS DIGITAIS
Forma o profissional que
constrói os componentes
necessários para os jogos
digitais interativos,
com criação de roteiros
(StoryBoard), sonorização,
motores de jogos (game
engines), inteligência artificial
e gestão de projetos de jogos.

Acesse e saiba
mais sobre os
nosso cursos de
graduação

Boletim
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Gabriela de Moraes Oliveira, ex-aluna de Biomedicina, foi aprovada no Mestrado de Ciências
Odontológicas Aplicadas da USP
de Bauru. A biomédica pretende seguir carreira na pesquisa e
docência e, logo após terminar o
mestrado, quer fazer Doutorado.
“Desde o primeiro dia de aula na USC, ouvimos sobre
iniciação científica e no terceiro ano de graduação consegui. Esse contato me proporcionou um interesse pela
área da pesquisa e, com o apoio e conselhos dos meus
professores, ingressei no mestrado. Sou muito grata a
eles por todo empenho que sempre tiveram, a fim de
nos proporcionar o melhor ensino, sempre conciliando
a teoria e prática”, disse em entrevista.
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As ex-alunas de Engenharia Civil, Leide
Daiane Caires e Mayara Cristina Albertin,
foram aprovadas no
Mestrado UNESP de
Bauru. Leide foi aprovada no Mestrado em
Ciência e Tecnologia
de Materiais e Mayara no Mestrado em Engenharia Civil
e Ambiental. Parabéns para as meninas!

O ex-aluno de Publicidade e Propaganda, Caio
Soares, foi premiado com
o Leão de Bronze na categoria Outdoor do Festival
de Publicidade de Cannes,
pela campanha feita para
o canal esportivo ESPN. O
trabalho foi criar uma campanha que demonstrasse
os benefícios da ESPN,
um canal com esportes 24
horas. “Se eu pudesse dar
um conselho para os estudantes do curso seria: ‘dê
as caras” e faça tudo com muito empenho e amor, pois
uma hora acontece”, disse em entrevista.

Foto: Acervo pessoal de Juliana Ribeiro do
Prado Moreno

A ex-aluna de Biomedicina,
Juliana Ribeiro do Prado
Moreno, está em estágio de
capacitação vinculado ao
seu projeto de pesquisa da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). As atividades são
desenvolvidas no laboratório de Citoquímica do Hospital
Amaral Carvalho em Jaú (SP), em colaboração com o
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo/IMT/USP.

Foto: Acervo pessoal de Leide Daiane Caires e Mayara
Cristina Albertin

Foto: Arquivo DICOM

Silvia Carla Lopes, ex-aluna de Pedagogia, é
uma das autoras do artigo
“Surdocegueira no Ensino
Superior: Experiências de
uma Monitora Desafios e
Silvia com a Diretora do Centro
de Ciências Humanas, Prof.ª Dra.
Sucessos” publicado no liEveline Ignácio da Silva Marques
vro Surdocegueira, junto a
Roseli Figueiredo Corrêa de Oliveira e Eliane Morais de
Jesus Mani. Silvia relata sua experiência como monitora de
pessoas com deficiência enquanto estava na graduação.

Foto: Acervo pessoal de Gabriela de Moraes Oliveira

Foto: Acervo pessoal de Marcela Nicolini Furtado

Marcela Nicolini Furtado
é ex-aluna de Biomedicina
e foi aprovada no Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada da USP de
Ribeirão Preto. Quando
estudante da USC, Marcela participou do Grupo
de Estudos da Interação
Mioneural (GEIM), desenvolveu duas iniciações científicas
e se apaixonou pela área da pesquisa. Após terminar o
curso, pretende fazer doutorado e pós-doutorado para
seguir carreira acadêmica e de pesquisa.

O ex-aluno Mateus Beluca
Escobedo, de Matemática, finalizou o Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional
na UFSCar e comemora
a conquista. “O Protagonismo de Educando na
Construção de Jogos e sua Replicabilidade em Sala de
Aula como Instrumento de Fixação e Recuperação Contínua” foi o título do trabalho, que teve a professora da
USC, Dra. Sandra Fiorelli de Almeida Penteado Simeão,
participando da banca avaliadora.

Fotos: Acervo pessoal de Caio Soares

Foto: Acervo pessoal de Liliam Rocha Penha

Lilliam Rocha Penha, ex-aluna de Farmácia, foi
aprovada no Mestrado
em Farmacologia e Biotecnologia da Unesp de
Botucatu. Ela sonha longe
e, após a conclusão do curso, pretende se candidatar
ao doutorado e investir em
concursos públicos, com
foco no concurso para farmacêutica do exército.

Foto: Acervo pessoal de Sandra Fiorelli

Ex-alunos que dão Show!

Talentos

O que eles têm a dizer
Conheça nossos estudantes que realizam pesquisas sensacionais e que estão
fazendo intercâmbio, aprendendo muita coisa boa fora do Brasil

Foto: Arquivo pessoal de Leonardo Zimmerman

Francine Negrão de Souza é estudante de
Gestão de Recursos Humanos e realiza projeto
voluntário de pesquisa na Universidade.

“Fazer parte de um projeto de pesquisa é uma experiência
que agrega muito na formação, acrescentando às atividades
de graduação uma experiência enriquecedora.
Agradeço à Universidade por proporcionar a
experiência de conviver com uma equipe de
profissionais comprometida com a excelência
na formação e preparação de seus estudantes”.
Kelly Cristina Martins dos Rios é estudante de
Pedagogia e realiza projeto de pesquisa voluntário.

Foto: Arquivo pessoal de Alessandro Domingues Heubel

“Desenvolver pesquisa é enriquecedor. Elaborei um projeto sobre
liderança para identificar qual é o papel do líder nas organizações
e quais competências são mais importantes na sua formação na
visão dos alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da
USC. A pesquisa, além de aumentar os meus conhecimentos
acadêmicos, me fez superar limites, crescer como
pessoa e acreditar muito mais no meu potencial.
Sou infinitamente grata por essa oportunidade!”

Fotos: Arquivo pessoal de Rafael Carreira

Fotos: Arquivo pessoal de Kelly Cristina Martins

Foto: Arquivo pessoal de Francine Negrão de Souza

Aliados da pesquisa
“Durante o curso desenvolvi três projetos de pesquisa em diferentes campos da Fisioterapia. Posso dizer que transformaram
a minha maneira de pensar, porque aprendi a buscar o conhecimento científico, formular problemas pertinentes à minha área
e propor alternativas lógicas para a situação. Vale ressaltar que
as oportunidades só foram possíveis graças aos
professores capacitados e a excelente infraestrutura oferecida pela USC.”
Alessandro Domingues Heubel terminou o curso
de Fisioterapia em junho deste ano e continua
dando frutos com sua pesquisa voluntária.

“A iniciação científica, além de permitir aprimoramento no
aprendizado acadêmico, ensina os processos a serem seguidos
em qualquer projeto técnico que se faça, abrindo
possibilidades de aprofundamento em assuntos
que, sem a pesquisa, não seria possível serem
alcançados”.
Rafael Carreira é estudante de Arquitetura e
Urbanismo e realizou sua pesquisa pelo Programa
de Desenvolvimento Tecnológico.

Usqueanos pelo mundo
“Eu simplesmente não tenho palavras para descrever meu intercâmbio: respeitar culturas, aprender
a comer de tudo, rir de si mesmo e abrir os olhos para o mundo. É um aprendizado para a vida! Estar
em um instituto de tecnologia, com acesso a livros, ensino de mais de seis línguas e professores de
todo o mundo, sem dúvidas foi uma das melhores oportunidades que a USC pôde me proporcionar.
Espero poder representar bem a Universidade no mercado de trabalho como mais um dos ex- alunos
que despontam em grandes empresas e instituições mundo a fora”
Leonardo Zimmermann é estudante de Relações Internacionais e está realizando intercâmbio na
Alemanha, no Deggendorf Institute of Techonology.

Foto: Arquivo pessoal de
Ana Laura Lucarelli Constâncio

Foto: Arquivo pessoal de Bruno Miranda

“Na maioria da vezes, nos acomodamos com a nossa visão unilateral do mundo. A vida aqui fora me
proporcionou vivenciar outras culturas e costumes. É incrível perceber como milhões de pessoas vivem de uma
forma diferente da nossa, desde alimentação, tradições, hábitos, jeito de vestir. O intercâmbio de estudantes de
nível superior na Europa é muito comum, de forma que a interação com pessoas de diferentes países, dentro
e fora da universidade é algo cotidiano e que facilita a adaptação.Conviver com pessoas da mesma faixa
etária que estão passando por situações muito similares às nossas é uma excelente maneira de criar laços de
amizade. Com certeza, a Europa é uma excelente escolha para quem deseja se desenvolver academicamente
e profissionalmente, principalmente na área de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovação, algo de
muita importância para nossa carreira. Considero Portugal um país de ricas tradições, pessoas dispostas a nos
ensinar e a aprender conosco, além de excelentes instituições de ensino para nós, intercambistas”
Bruno Miranda é estudante de Engenharia de Produção e está realizando intercâmbio na Universidade do Algarve.

“Acredito que todo mundo deveria fazer intercâmbio uma vez na vida, pois é um salto
gigante para a idade adulta. É incrível como crescemos depois dessa experiência em todos
os sentidos. Conhecer outra cultura é inexplicável e os amigos que fiz são a melhor parte.
Agradeço à USC que me proporcionou essa experiência.”
Ana Laura Lucarelli Constâncio é estudante de Arquitetura e Urbanismo e está
realizando intercâmbio na Universidad Católica San Antônio de Múrcia, na Espanha.
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A USC começou o 2º semestre a
todo vapor: em sua 10ª edição, a Feira
das Profissões apresentou as principais
carreiras do mercado e contou com
muita troca de experiências, conhecimentos, inovação, tecnologia, voo
de drone e estudantes interessados
em saber mais sobre as profissões.
Uma novidade foi a inauguração

do Laboratório Farmácia Universitária,
espaço utilizado para as práticas dos
estudantes nas etapas e processos de
assistência e atenção farmacêutica.
Teve comemoração do Dia do
Estudante, um momento para parabenizar os estudantes e os motivar à
construção de uma jornada acadêmica
de muito sucesso.

O estudante da Pós em Meio de Design
de Superfície, Mayckel Barbosa, foi
um dos 10 premiados da 1ª Somatória
Cultural – Mostra de Design de Bauru com
desenvolvimento de arte na estampa

Tem também aqueles que foram premiados ou receberam
uma grande missão, representando muito bem a Universidade,
como foi o caso do ex-aluno Dionísio Dalben, do estudante
Vinícius Teixeira e do professor Dr. Norival Agnelli, que receberam a importante tarefa de conduzir a Tocha Olímpica em
sua passagem por Bauru.
Os destaques continuam na área de Design, com o ex-aluno
que ganhou prêmio em Mostra e os estudantes que produziram uma peça de arte (Pop Art) para chamar a atenção sobre
a violência contra a mulher.
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Os usqueanos Vinícius Texeira, Dr. Norival Agnelli e
Dionísio Dalben participaram do Revezamento da Tocha
Olímpica em Bauru, por ocasião das Olímpiadas no Brasil.
O Prof. Norival acendeu a pira olímpica instalada no parque

Foto: Acervo pessoal de Dionísio Dalbem

Estudantes de Design produziram uma peça de arte que
chama a atenção para a violência contra a mulher

Foto: Acervo pessoal de Mayckel
Barbosa

A 10ª edição da Feira das Profissões
da USC contou com a presença de 150
colégios e cerca de oito mil pessoas

Comemoração do
Dia do Estudante.
Os estudantes
receberam
a caneta e o
marca página da
Universidade

Fotos: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Inauguração do Laboratório
Farmácia Universitária. Na
foto, Reitora, Diretora,
Coordenadora e aluno
durante a inauguração

Fotos: Acervo DICOM

DESTAQUES DO SEMESTRE

A coordenadora de intercâmbios da Tennessee
Tech University (TTU) dos EUA, Amy Miller,
visitou a USC para discutir projetos de
intercâmbio entre as Universidades. Na foto,
reitora recebe coordenadora de intercâmbio

Professor da Universidad de la República,
do Uruguai, ministrou palestra para
estudantes do Mestrado em Odontologia.
Ele veio à USC também para firmar acordo
de trabalhos conjuntos e intercâmbios

VISITANDO E APRENDENDO
como foi o caso do 4º ano de Odontologia que fez uma visita
ao SESC de Bauru para conhecer o atendimento odontológico
prestado por nove dentistas na unidade.
Os estudantes de Relações Internacionais e Arquitetura e
Urbanismo foram à capital federal, Brasília, realizar estudos e
observações sobre a história e arquitetura.

Visita dos estudantes do 4º ano de
Odontologia ao SESC Bauru

Estudantes de Relações Internacionais e
Arquitetura e Urbanismo em Brasília

PASTORAL DA UNIVERSIDADE EM AÇÃO

Foto: Acervo DICOM

A Pastoral da Universidade (PdU) tem o objetivo de evangelizar por meio de ações, de modo que todos se sintam acolhidos
e participem de forma ativa, criativa e efetiva na realização da
missão da Universidade.

A Semana do Sagrado contou com quatro
dias de atividades para homenagear o
Sagrado Coração, patrono do Instituto
das Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus (IASCJ) e da Universidade

Foto: Arquivo pessoal de Irmã Ana Cristina

Com o intuito de promover estudos extraclasse e colocar em
prática o que é desenvolvido em sala de aula, a USC incentiva e
apoia os estudantes na realização de visitas técnicas e desenvolvimento de atividades em ambientes fora da Universidade,

Foto: Arquivo pessoal de Irmã
Ana Gabriela

Foto: Arquivo pessoal de Ssbastião Clementino

Fotos: Carla Gheler

A USC recebeu o pós-doutorando
Nuno Pedroso e a bióloga e
mestranda Sofia Dias, ambos
da Universidade de Lisboa,
que palestraram sobre suas
experiências aos estudantes
do Mestrado em Ciência e
Tecnologia Ambiental

Foto: Acervo DICOM

A USC oferece aos estudantes, ex-alunos, professores e funcionários mais de 50 convênios
e parcerias internacionais com instituições de ensino superior por todo o mundo e está em
constante contato com as Universidades estrangeiras.

Foto: Acervo DICOM

VISITAS INTERNACIONAIS

Estudantes e PdU realizaram diversas ações
de evangelização e vivências com os idosos
abrigados da Vila Vicentina de Bauru

Boletim

13

Curtas
NA USC

O projeto de extensão RP Comunica realizou
atividade sustentável com crianças da Rede
de Assistência Socioeducacional Cristã (RASC),
incluindo a construção de uma horta suspensa

Estudantes do projeto de
extensão Economia Solidária
plantaram árvores na COOPECO

Projeto de extensão RP Comunica realizou
mesa-redonda na 17ª Semana Integrada
do Meio Ambiente de Bauru (SIMAB)
sobre a relação da humanidade com a
natureza e seus desafios

Estudantes de Relações Públicas realizaram um
‘Café Interativo’ na Cooperativa Ecologicamente
Correta de Materiais Recicláveis de Bauru
(COOPECO). O bate-papo foi sobre epidemias e
trabalho em equipe

A USC recebeu adolescentes do projeto Primeiros
Passos, com o objetivo de ajudar o jovem na sua
escolha profissional para facilitar sua inserção no
mercado de trabalho

Sustentada pelo tripé ensino,
pesquisa e extensão, a USC oferece Programas de Extensão, ou
seja, projetos e atividades que
possibilitam aos estudantes o
contato e a aproximação com a
realidade social da região, por
meio do diálogo com diferentes
grupos sociais, nos diferentes
campos da ação profissional,
dando um “up” na construção
do conhecimento. Tanta coisa
linda, que dá um orgulho imenso!

Projeto RP Comunica realizou a
Semana “Reciclô”, em parceria
com o Colégio Interativo, evento
que teve o objetivo mostrar a
importância da reciclagem e do
descarte correto do lixo

Estudantes realizaram oficina de
Educação Ambiental na EMEI Abigail
Flora Horta, construíram uma horta e
revitalizaram o jardim

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, como parte
do programa de extensão Uscoletiva, revitalizam vielas do Novo Jardim
Pagani buscando melhoria no bairro e qualidade de vida da população

O Serviço de Extensão “Ciência na Escola”
realizou atividades na Escola Municipal
Professora Mercedes Paz Bueno sobre
noções de Microbiologia e higiene bucal

O Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada (GEVA) da
USC realizou o plantio de 150 mudas nativas no
Centro de Progressão Penitenciária (CPP III) de
Bauru, em parceria com o Viveiro Aciflora

Estudantes de Farmácia e Enfermagem fizeram parte da
comemoração de aniversário da Força Tática de Bauru e
realizaram atividades de cuidado à saúde dos policiais
Fotos: Jéssica de Cássia Rossi; Elisabete Zambello; Acervo DICOM; Renata Minhoni; Ana Paula Trombone; Evete Alquati
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A estudante Patrícia de Cássia de Morais
Pereira, do curso de Ciências Biológicas,
teve seu projeto premiado em 2º lugar
na categoria pôster no 16º Workshop de
Genética da Unesp de Botucatu

Os estudantes Richelly Messias e Lucas Nogueira
apresentaram projetos no 1º Congresso Brasileiro de
Microbiologia Agropecuária, Agrícola e Ambiental
da Unesp de Jaboticabal (SP), orientados pelo Prof.
Dr. Gustavo Henrique Gravatim

As estudantes de Odontologia, Flávia Libâneo,
Jéssica Laís Sampaio dos Santos e Maria Fernanda
G. Doná tiveram seus trabalhos premiados no 29º
Congresso de Odontologia de Bauru da USP.

TALENTOS USQUEANOS
Ao longo do semestre, os usqueanos apresentaram seus trabalhos e projetos em importantes
Encontros, Conferências e Congressos e muitos
foram premiados. Confira:
O Prof. Dr. Rodney Kozlowiski,
graduandos e pós-graduandos
apresentaram trabalhos sobre a
biodiversidade de parasitos de
peixes de rios do interior do estado
de São Paulo em Congresso no Pará

O estudante Alessandro Domingues
Heubel e a Prof. Dra. Silvia Regina
Barrile, apresentaram seus trabalhos no
21º Congresso Brasileiro Multidisciplinar
em Diabetes da Associação Nacional de
Atenção ao Diabetes (ANAD)

O professor M.e Fábio Pallotta e o
estudante Hélio Andrade, do curso de
História, apresentaram seus trabalhos
na 3ª Conferência Anual de História
Pública, em Bogotá, na Colômbia
Graduandos e pós-graduandos de Fisioterapia
da USC apresentaram seus trabalhos no
9º Encontro de Pós-Graduação da FMB. O
trabalho do mestrando Guilherme Eleutério
Alcalde, recebeu Menção Honrosa

O estudante de Fisioterapia, Égon Henrique Kataoka,
teve seu trabalho premiado no 21º Congresso
Brasileiro de Fisioterapia (COBRAF), realizado no
Centro de Convenções Pernambuco em Recife (PE),
orientado pela Prof.ª Dra. Letícia Carnaz

Os estudantes de Engenharia Agronômica, Francineide
Morais de Araújo e Lucas de Oliveira Santana,
apresentaram seus trabalhos no 13º Seminário para
Interação em Gestão Ambiental da USP, orientados
pelo Prof. Dr. Marcos Siqueira

As estudantes de Ciências Biológicas, Juliana
Sanchez e Giovana Silvério, participaram do
3º Encontro Paulista de Melhoramento de
Plantas na USP de Piracicaba

O estudante Rafael Barbosa Carreira e o Prof.
Dr. Edilson Moura Pinto, de Arquitetura e
Urbanismo, apresentaram o projeto inovador de
micro geradores no 2º Congresso de Pesquisas
Ambientais do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

As estudantes Marina Rolon e Brenda
Suelen Froes, do curso de Odontologia,
apresentaram seus trabalhos em
forma de painel no 29º Congresso
Odontológico de Bauru da USP

A Prof.ª Dra. Marilanda F. Bellini e os
estudantes de Ciências Biológicas,
André Dyna e Patrícia de Cássia
Pereira, participaram do 62º
Congresso Brasileiro de Genética da
Sociedade Brasileira de Genética

Fotos: Patrícia de Cássia de Moraes; Gustavo Henrique Gravatim; Fernando Orosco; Rodney Kozlowiski; Roger Marcelo Martins Gomes; Silvia Regina Barrile; Letícia Carnaz; Marcos Siqueira; Eduardo
Arca; Marilanda F. Bellini; Edilson Moura Pinto
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Giro USC

Último ano do curso de
Matemática se preparando para
fazer a foto oficial da formatura

Foto: Acervo DICOM

Karen Nakamura,
Kauany Rafaela Ramalho
e Jeniffer Fernanda
de Souza do 3º ano de
Química durante aula
prática no Laboratório
de Química Analítica,
Geral e Inorgânica

Thais Rabello, Giovanni Palhaci e Maria
Fernanda Vasconcellos durante estágio
supervisionado em urgência em odontologia

Jéssica Serotini, Guilherme Breno, Rebeca Souza
e Rhenan Guedes do 2º e 5º anos de Arquitetura
e Urbanismo, na sala de leitura da Biblioteca

