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APRESENTAÇÃO

Temos o prazer de oferecer para toda a sociedade, a 
terceira edição do Anuário do Centro Universitário 

São Camilo de São Paulo, incluindo, nesta edição, os 
dados do Colégio São Camilo. 

A vida em um espaço acadêmico, abre um mundo 
de possibilidades para quem está disposto a apro-
veitá-las. Isso se aplica a todo o público envolvido 
com as atividades neste ambiente: alunos, ex-alu-

nos, professores, comunidade externa, 
funcionários.

 Os números expostos, referem-se aos cursos, 
número de alunos, matrículas, ingressantes, con-
cluintes, corpo docente e técnico, infraestrutura, 

recursos de biblioteca, projetos de pesquisa e 
extensão, prestação de serviços, dentre outros, e 

servem como norteadores para a eficiência e busca 
da otimização dos recursos do Centro Universitário.

As informações e indicadores presentes nesta 
edição, refletem o contínuo crescimento quantita-
tivo e qualitativo do Centro Universitário em 2019 
e constituem não apenas uma base de dados que 

evidenciam os níveis de desenvolvimento acadêmi-
co e científico, mas, um valioso instrumento para o 

planejamento estratégico Institucional.

Apresenta-se, também, as inúmeras ações promo-
vidas, nos mais variados formatos, as quais tiveram 
como principal objetivo a troca de conhecimentos, 

a fim de constituir uma ponte permanente entre 
a Instituição, sua comunidade acadêmica e admi-
nistrativa, com o aprendizado. A despeito, não foi 
possível, infelizmente, contemplar todas as ações 

Institucionais neste espaço, contudo todos os seg-
mentos estão representados nas páginas a seguir, a 
fim de nos tecer um panorama geral e multifaceta-

do, dos acontecimentos ocorridos no Centro Uni-
versitário São Camilo.

Bruna San Gregório
Coordenadora Editorial
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PALAVRA DO REITOR

O Anuário do Centro Universitário e Colégio São Camilo-SP chega à terceira edição 
reafirmando sua missão de fornecer aos seus leitores um panorama dos principais 
indicadores de desempenho da instituição nas áreas de ensino, pesquisa, extensão 

e prestação de serviços à comunidade, além de assuntos estudantis, gestão de 
pessoas, gestão institucional e infraestrutura. Tem, deste modo, como objetivo 

mostrar de modo transparente seus dados para a comunidade interna e externa, 
bem como produzir um instrumento de apoio para planejamento e gestão 

acadêmica e administrativa, e possibilitar pesquisas acadêmicas com os dados 
oferecidos.

Desde seu lançamento, em 2017, o Anuário conquistou progressivamente mais 
legibilidade, leveza gráfica, tornou-se mais próximo do leitor, sem, contudo, abrir 

mão do rigor estatístico. Enriqueceu o repertório de informações, ganhou mais 
profundidade analítica e, principalmente, aprimorou seu foco. 

Os dados e informações foram gerados com a colaboração de todos os 
departamentos nas áreas acadêmicas e administrativas e entre os destaques da 

instituição em 2019, estão o avanço de obras e melhorias nos campi, o progresso 
na internacionalização, as boas posições obtidas em rankings de educação, a 

mobilização em prol da ciência e o progresso em ações de transparência.

A intenção com a publicação dos Anuários é a médio e, a longo prazo, que 
essas informações tenham potencialidade para se constituírem em mais uma 

ferramenta de gestão acadêmica; para complementar e alimentar instrumentos 
de avaliação; para fornecer elementos de fundamentação à participação da 

comunidade acadêmica no cotidiano e na tomada de decisões e para reunir uma 
documentação significativa para a história e a memória institucional. Contudo, 

além de compilar os dados disponíveis, o Anuário pretende conduzir o leitor a 
uma leitura crítica e bem-informada da realidade da Instituição.

Finalmente, pela colaboração de todos neste projeto institucional que cada 
vez mais tem conquistado notoriedade, interesse e comprometimento da 

comunidade interna, meus mais sinceros agradecimentos. Que cada um possa 
encontrar seu lugar de destaque e de protagonista neste documento, que manterá 

viva a nossa história aqui no Centro Universitário e Colégio São Camilo. 

Uma boa leitura.

Mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Instituto 
Capixaba de Pesquisas em Contabilidade. Graduado em 

Administração pelo Centro Universitário São Camilo, e em 
Filosofia pelas Faculdades Associadas Ipiranga. Trabalhou 
como diretor da Casa de Repouso – Jaçanã de 1998 a 1998 
e como assessor da Superintendência de 2001 a 2004. Foi 
reitor do Centro Universitário São Camilo – ES de 2004 a 

2014. Atualmente, é presidente da Sociedade Beneficente São 
Camilo; do Conselho de Administração da Organização Social 

de Serviços em Saúde – Cruzada Bandeirante e Reitor do Centro 
Universitário São Camilo, SP; Membro do Conselho Superior da 

ANEC  e do Conselho Estadual da ANEC-SP e Reitor do Centro 
Universitário São Camilo - SP.

Pe. João Batista Gomes de Lima
Reitor
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MISSÃO

VALORES

VISÃO

VOCAÇÃO/COMPROMISSO

Promover o desenvolvimento do ser humano por 
meio da educação e da saúde, segundo os valores 

Camilianos.

• Valorização da vida e saúde da pessoa, sobretudo as 
mais carentes e excluídas e de seus profissionais;

• Respeito e defesa incondicional dos valores 
humanos, éticos, cristãos e eclesiais dentro de uma 

visão holística e ecumênica;
• Servir com amor evangélico e competência 

profissional, primando pela atenção, respeito e 
cuidado personalizado;

• Valorização de sua administração como exercício 
eficiente e eficaz do carisma Camiliano.

Ser uma organização de referência nas áreas da 
educação e da saúde, com ações que promovam 
a melhoria da qualidade de vida na sociedade.

Vocação Institucional: Consiste em implantar a filosofia 
Camiliana de promoção da saúde, buscando o bem-estar das 
pessoas e oferecendo uma diversidade de cursos de elevada 

qualidade em diferentes níveis e áreas do conhecimento.
Compromisso: Cooperar positivamente para a promoção da 
saúde na realidade social, na qual está inserido, formando 
pessoas que, depois de bem formadas, atuem com amor e 

competência.
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LINHA DO  TEMPO

1954

Institui-se A União Social 
Camiliana, como uma 

entidade civil, de assistência 
social e fins não lucrativos, 

instalada inicialmente 
na cidade de Santos (SP) 
e é hoje, a entidade dos 

Religiosos Camilianos no 
Brasil que responde pela 

educação, prioritariamente 
na área da saúde;

1963

 Iniciam-se as atividades 
educacionais dos 

camilianos na área da 
saúde no Brasil, com a 
Sociedade Beneficente 

São Camilo. No 
Hospital São Camilo – 
SP, Unidade Pompeia, 

instalou-se uma 
Escola de Auxiliares de 

Enfermagem;

1975

Surge a segunda 
escola, o Colégio 
Técnico da Saúde 

São Camilo, 
formando 

técnicos em 
Enfermagem e 

Patologia Clínica;

1990

As Faculdades de Ciências da 
Saúde São Camilo passaram 
a denominar-se Faculdades 

Integradas São Camilo (FISC);

1993

Implantação do curso de 
Ciências Biológicas;

1997

 A FISC, passou a ser 
denominada como Centro 

Universitário São Camilo, sendo 
recredenciada, pelo período de 4 
anos, pela Portaria 545/15 de 06 

de junho de 2015;

Foi criada a Clínica Escola, 
atual Centro de Promoção 
e Reabilitação em Saúde e 

Integração Social – PROMOVE 
São Camilo, com o objetivo de 
oferecer o aprendizado prático 
aos alunos e prestar serviços à 

comunidade;

2002

Implantação 
dos cursos de 
Psicologia e 
Medicina;

2007

Implantados os cursos 
de Biomedicina, 
Tecnologia em 
Gastronomia e 
Administração 

(Linhas de Formação 
empresarial e 
Hospitalar);

2008

A Instituição 
recebeu 

credenciamento 
para oferecimento 

de cursos na 
Modalidade a 

Distância;

2015

1975

  Criadas as Faculdades 
Ciências da Saúde São Camilo, 
com o curso de graduação em 
Nutrição, o primeiro curso de 
nível superior dos camilianos 

no país. Posteriormente, 
foram instalados os cursos de 
Enfermagem, Fonoaudiologia 
e Administração Hospitalar; 

1978

  A USC transferiu sua 
sede para São Paulo, 
assumiu os cursos na 

área da saúde, que até 
então estavam sob a 
responsabilidade da 

Sociedade Beneficente 
São Camilo;

1981

 A Instituição foi 
definitivamente 

instalada no bairro do 
Ipiranga, quando foi 

submergida a Faculdade 
de Enfermagem São 
José, existente desde 
1959, pertencente à 

Congregação das Irmãs 
de São José;

Com a incorporação do então 
Círculo Social do Ipiranga pelos 
camilianos, foi agregado à USC 
o Colégio Cardeal Motta, com 

cursos na área da educação 
infantil, ensino fundamental, 
médio e ensino profissional. 

O Colégio atualmente 
funciona com o Ensino 

técnico profissionalizante, 
nas dependências do campus 

Ipiranga;

1997

  Foi adquirido imóvel para 
implantação do Campus 

Pompéia, em SP. Assim, passou 
a funcionar em 2 Campi, 

Ipiranga e Pompeia;

1998 a 1999

Foram implantados os cursos de 
Fisioterapia, Farmácia, Terapia 
Ocupacional, Administração 
de Empresas e Tecnologia em 

Radiologia;

2001

Implantados os cursos de 
Pedagogia e Tecnologia 

em Gestão Hospitalar na 
modalidade a distância;

2016

O curso de Enfermagem do 
Centro Universitário São 

Camilo/SP, completa 60 anos.

2019

O Centro Universitário São Camilo é 
uma das instituições de ensino mais 

respeitadas no cenário educativo. 
Há mais de 50 anos formando 

profissionais éticos, humanistas 
e reconhecidos no mercado de 

trabalho. Ofereceu em 2019 cursos 
de Graduação, Pós-Graduação, MBA, 

Mestrado, Doutorado e  cursos de 
Extensão, nas áreas da saúde, gestão 

e educação.

2019
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Procuradoria 
Institucional

Comissão Própria de 
Avaliação  

Publicações

Assessoria de Assuntos 
Institucionais

REITORIA
Reitor       Vice-Reitor

CCQL1

CPq2

CEUA5

CoEP4

NAPe3

MANTENEDORA
União Social Camiliana

Biblioteca

Laboratórios

Núcleo de Apoio aos 
Estágios

Relações
Internacionais

Assessoria de 
Polos

Coordenação de Extensão e 
Pesquisa

Núcleo de Apoio ao 
Egresso

Secretaria de 
Graduação

Secretaria de 
Pós-Graduação

Atendimento 
Acadêmico

Registro de 
Diplomas

Secretaria Geral

Extensão 
Universitária

Eventos

Colegiado de Curso, 
NDE8 e CAM9

Núcleo  
Pedagógico

Apoio Psicológico e 
Psicopedagógico

Coordenações de 
Cursos de Graduação 

Presenciais

Coordenações de 
Cursos de Gradua-
ção e de Pós-Gra-
duação Lato Sensu 

em EAD

Coordenação Geral 
de Graduação

Coordenador 
Pedagógico de 

cursos em EAD

Assessoria 
Jurídica

   

     Ouvidoria

ORGANOGRAMA DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

PROMOVE

Núcleo Administrativo 
EAD

CAS6

CEPE7

Colegiado de Cursos 
de Pós-Graduação Lato 

Sensu

Coordenações de 
Curso de Pós-Gra-
duação Lato Sensu 

Presenciais

Conselhos 
de Programas de 
Pós-Graduação 

Stricto Sensu

Coordenação Geral 
de Pós-Graduação Lato 

Sensu
Coordenação de 

Operações

Administração de 
Pessoal

Segurança e 
Qualidade de Vida no 

Trabalho

Gestão de Recur-
sos Humanos

Coordenação de 
Gestão de Pessoas

Comunicação

Marketing

Coordenação de Comunica-
ção e Marketing

Contabilidade

Contas a 
receber

Contas a 
Pagar

Service Desk e 
Help Desk

Laboratório de 
Informática e Tecnologia 

da Educação

Sistemas e 
Desenvolvimento

Gráfica 
Digital

Infraestrutura e 
Telecom

Segurança 
Patrimonial

Serviços               
Administrativos

Conservação e 
limpeza

Infraestrutura 
Predial

Logística/
Transportes

Compras

Estoque

Serviço Social

Pastoral                
Universitária

Pró-Reitoria 
Administrativa

Coordenações de Pro-
gramas de Pós Graduação 

Stricto Sensu

Coordenação 
Financeira

Coordenação de Tecnologia 
da Informação

Coordenação de Supri-
mentos e Logística

Alta Gestão

Órgãos ligados à 
Reitoria

Colegiados e 
Núcleos de Apoio

Órgãos e setores ligados 
às Pró-reitorias

Órgãos e setores 
ligados aos gestores 
de serviços e cursos/

programas

1 - Comissão de Controle de Qualidade de Laboratórios 
2 - Comitê de Pesquisa
3 - Núcleo de Acessibilidade Pedagógica 
4 - Comitê de Ética em Pesquisa 
5 - Comissão de Ética no Uso de Animais 
6 - Conselho de Administração Superior
7 - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
8 - Núcleo Docente Estruturante
9 - Comissão de Apoio à Monitoria 

Pró-Reitoria 
Acadêmica

Núcleo Pedagógico 
EAD
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SÃO CAMILO EM NÚMEROS

GRADUAÇÃO

1.502
Ingressantes(somados 

do 1º e 2º semestre)

5.660
Total alunos em curso 

(base dez/2019)

4.295
Total (Presencial)

1.365
Total (EAD)

794
Formados (2019) 953

Total de evasões

6.613
Total geral

ingressantes e em curso

PRESENCIAL

Administração - Pompeia

8 semestres 
Nota 3 MEC
Nota 4 ENADE

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

Enfermagem
Ipiranga e Pompeia
10 semestres 
Nota 5 MEC
Nota 4 ENADE

2 º lugar na cidade de São Paulo 
no Ranking de Cursos entre as 
IES privadas RUF 2019

Biomedicina - Ipiranga 
8 semestres 
Nota 5 MEC
Nota 4 ENADE

2 º lugar na cidade de 
São Paulo no Ranking de 
Cursos entre as IES         
privadas - RUF 2019

Farmácia - Ipiranga 
10 semestres 
Nota 4 MEC
Nota 2 ENADE

3 º lugar no estado de São Paulo em 
Avaliação do mercado entre as IES 
privadas - RUF 2018

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

Fisioterapia
Ipiranga e Pompeia
10 semestres 
Nota 4 MEC
Nota 4 ENADE

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

2 º lugar na cidade de São Paulo 
no Ranking de Cursos entre as 
IES privadas - RUF 2019

Medicina - Ipiranga
12 semestres 
Nota 4 MEC

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

1 º lugar na cidade de São Paulo 
no Ranking de Cursos entre as 

Nutrição
Ipiranga e Pompeia
8 semestres 
Nota 4 MEC
Nota 4 ENADE

Guia Quero
Estadão da 
Faculdade

2º lugar na cidade de São Paulo 
no Ranking de Qualidade de 
Ensino entre as IES privadas - 
RUF 2019

Psicologia - Pompeia
10 semestres 

Nota 4 MEC
Nota 4 ENADE Guia Quero

Estadão da 
Faculdade

Tecnologia em Gastronomia  
Pompeia
4 semestres 

Tecnologia em Radiologia
Ipiranga
3 anos (3 módulos anuais)
Nota 5 MEC
Nota 3 ENADE

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pedagogia 
Pompeia/SP • Ipiranga/SP • Jua-
zeiro do Norte/CE • 
Cachoeiro do Itapemirim/ES

Nota 5 MEC

Tecnologia em gestão 
Hospitalar

Pompeia/SP • Ipiranga/SP • 
Juazeiro do Norte/CE • 
Cachoeiro do Itapemirim/ES
6 semestres
Nota 4 MEC
Eleito um dos melhores cursos 
a distância do Brasil segundo o 
EAD Ranking

8 semestres 
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Mestrado Profissional em 
Nutrição do Nascimento à 

Adolescência

21
Matriculados 

2019 

Nota 
3 

CAPES

78%
Mestres e 
Doutores

CORPO DOCENTE

631

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

1.721
ALUNOS 

MATRICULADOS 
PRESENCIAIS

1.818
Alunos 

matriculados EAD

3.539
Total de Alunos 

37
Cursos Presenciais 
(sendo 4 in company) 

12
Cursos em EAD

49
Total de Cursos em 

andamento

INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2019

BOLSAS E DESCONTOS CONCEDIDOS EM 2019

25.568.259,09 4239
Alunos 

Beneficiados

$44.986.116,03 

CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 809
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 Conceituada como referência na área da saúde, além da educação e gestão, o Centro Universitário 
São Camilo representa uma história de 60 anos como Instituição de Ensino. Mesmo entendendo ser esta 
uma trajetória relativamente curta se comparada à grandes universidades de tradição quase milenar no 
mundo, o Centro Universitário São Camilo consolida sua grande história de sucesso graças às pessoas que 
dela fazem e fizeram parte, incluindo os camilianos, com todas as diretrizes pautadas no ensinamento de 
São Camilo de Lellis, professores emprenhados, os quais vestem a camisa da Instituição, alunos aplicados, 
orgulhosos de fazerem parte deste universo acadêmico, além de um corpo técnico administrativo profis-
sional, competente e dedicado, que apoia incondicionalmente inúmeros projetos institucionais, fazendo-
-os efetivamente acontecer.

 O papel do ensino superior tem mudado muito nos últimos anos. A inovação é peremptória para 
que se possa estabelecer uma relação bem-sucedida entre o ensino superior-empresas-sociedade, pen-
sando que as instituições de ensino superior devem assumir o protagonismo como fio condutor do pro-
cesso de desenvolvimento de nossa sociedade. 

 Desta forma, propomos a adoção de práticas pedagógicas inovadoras, baseadas em um modelo 
de ensino-aprendizagem pautado no desenvolvimento de competências/habilidades e na articulação dos 
diversos saberes. A partir de uma concepção de currículo interdisciplinar e interprofissional, colocamos o 
aluno como centro do processo, rompendo com as práticas de ensino centradas no saber exclusivamente 
do professor. 

 Pretendemos, com tal estrutura, progressivamente, avançar no quesito ensino, para um novo mo-
delo de incorporação desses recursos como instrumentos de criação, gestão e regulação da aprendiza-
gem.

 Confiamos que esse material contribua para o compartilhamento de informações e conhecimen-
to entre a sociedade e os nossos diversos públicos e, por fim, registro meus agradecimentos a todos os 
protagonistas dessa história de sucesso, uma vez que entendemos que somos corresponsáveis pelo fu-
turo e continuidade desta Instituição, trabalhamos juntos, com transparência, dedicando o melhor das 
nossas energias, para que todas as ações aqui apresentadas aconteçam.

PRÓ REITORIA ACADÊMICA

Carlos Ferrara Jr.
Pró-Reitor Acadêmico 

COORDENAÇÃO GERAL DE GRADUAÇÃO
 O Centro Universitário São Camilo é referência em qualidade na graduação. Oferecemos em 2019 
cursos presenciais de Administração, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutri-
ção, Psicologia e Tecnologia em Radiologia, além de cursos a distância em Pedagogia e Tecnologia em 
Gestão Hospitalar.

 Todos os cursos são desenvolvidos a partir de uma concepção de ensino que entende o aluno 
como agente de seu processo de aprendizagem. Para tanto, os coordenadores atuam ativamente em par-
ceria com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) e Colegiados de Curso, de forma a acompanhar o 
desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos de Curso, realizando as ações necessárias para a garantia da 
concretização dos parâmetros de qualidade preconizados.

 Durante o ano de 2019 algumas ações importantes foram realizadas no âmbito dos cursos de 
graduação, com destaque para o oferecimento de workshops e oficinas de capacitação, desenvolvidas 
tanto pelo nosso Núcleo de Apoio Pedagógico, quanto por profissionais externos. Tais atividades tiveram 
o objetivo de oferecer às nossas equipes acadêmicas a oportunidade de construção de conhecimentos 
relacionados à elaboração de currículos por competência, assim como para a elaboração de melhores 
instrumentos de avaliação, reafirmando, assim, o objetivo institucional de atuar constantemente para a 
capacitação das equipes de coordenação e professores para as melhores ações pedagógicas.

 Também merecem destaque em 2019, as ações realizadas com vistas ao ENADE – Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes, exame obrigatório definido pela lei do SINAES – Lei 10.861/04, realizado 
pelo INEP/MEC e que, nesse ciclo, envolveu os cursos da Saúde. A obtenção de bons resultados no ENA-
DE não é apenas importante como instrumento regulatório do MEC, mas, também, é essencial para que 
possamos demonstrar, a partir do desempenho de nossos alunos, que esses atingiram o definido pelas Di-
retrizes Curriculares Nacionais de cada curso para que possam exercer, com competência, suas atividades 
profissionais.

 O Centro Universitário São Camilo entende que os bons resultados no ENADE são consequência 
de uma boa formação; no entanto isso não quer dizer que não seja importante a realização de ações que 
visem conscientizar os alunos da importância da participação consciente do exame. Desta forma, além 
das ações realizadas no âmbito de cada curso junto aos seus alunos concluintes, em 2019 foi realizada 
ação institucional no dia do ENADE. Nesse dia, coordenadores de curso, professores e membros da reito-
ria estiveram presentes no local de prova, recepcionando os alunos com palavras de incentivo e entrega 
de kit prova, e lá permaneceram até o final do exame, acolhendo os alunos na saída, ouvindo suas impres-
sões e demonstrando toda nossa confiança naqueles que, também nesse momento, tiveram a oportuni-
dade de demonstrar o “orgulho de ser camilianos”.

 Entendemos que atuar em educação superior nos coloca frente ao compromisso e desafio cons-
tante de nos manter atualizados e, mais que isso, olhando para o futuro. Os profissionais graduados 
pelo Centro Universitário São Camilo, além de desenvolverem, com excelência, os conhecimentos e 
habilidades técnicas pertinentes à sua profissão, desenvolvem também competências socioemocionais, 
tão importantes para que possam, efetivamente, mais que se colocar no mercado de trabalho, construir 
carreiras de sucesso em um mundo cada vez mais imprevisível, tecnológico e competitivo.

 Sabemos que o desenvolvimento das competências necessárias 
ao profissional desses tempos exige um olhar inovador sobre os proces-
sos educacionais e esse é o desafio que a graduação do Centro Universitá-
rio São Camilo vem abraçando!

Celina Camargo Bertalotti
Coordenadora Geral da Graduação 
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Conheça os cursos e seus diferenciais, através das nar-
rações de quem está à frente das ações...

ADMINISTRAÇÃO

O curso de administração no Centro Universitário São Camilo, reforçando 
a excelência no ensino prestado e comprometido com o desenvolvimento 
de habilidades técnicas e comportamentais, neste ano de 2019 ampliou 
as ações práticas desenvolvidas, incluindo visitas técnicas, parcerias com 
empresas de software de simulações empresarias, projetos de extensão e 
aprovação do Centro de Empreendedorismo e Inovação, além da inclusão 
da metodologia de resolução de problemas reais do ambiente organizacio-
nal. O reconhecimento do curso no mercado de trabalho é percebido pela 
rápida inserção dos alunos em programas de estágio e trainee. “Quem ouve, 
esquece. Quem vê, lembra. Mas quem faz, aprende", já dizia Confúcio - 470 
A.C.

BIOMEDICINA

O curso de biomedicina do Centro Universitário São Camilo propor-
ciona uma formação de excelência, aliando o desenvolvimento de 

competências técnicas e comportamentais, pautadas no rigor científi-
co, conhecimento amplo e generalista, compromisso ético e atitudes 

humanas e críticas. Em 2019, o curso expandiu os projetos de pesquisa 
científica, estabelecendo novas parcerias e ampliou os campos de es-

tágio conveniados, proporcionando um aumento de nossa visibilidade 
extramuros. 

ENFERMAGEM  

O curso de enfermagem do Centro Universitário é reconhecido pela 
seriedade na formação acadêmica e excelência na atuação do egres-
so. Tradição, respeitabilidade, alto índice de empregabilidade são al-
guns dos diferenciais, dentre outros, associados ao curso através do 
reconhecimento público do know how da instituição no ensino e em 
colocação profissional.  Em 2019, demos continuidade ao processo de 
formar profissionais eticamente comprometidos com a qualidade de 
vida da população e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades téc-
nico-científicas, humanísticas, ético-políticas e socioeducativas para 
atuar nos diversos segmentos da saúde. Este processo consolida a 
marca São Camilo e reforça nosso orgulho de ser camiliano.

Claudia Raffa, coordenadora do 
curso de administração desde 

agosto de 2018.

Renata Cristina Pardos Baida, 
coordenadora do curso de bio-
medicina desde janeiro de 2013.

Maria Inês Nunes, coordenador 
do curso de enfermagem desde 

janeiro de 2016.

FARMÁCIA

Desde que ingressei para a carreira docente na área de farmácia, uma das 
instituições de ensino superior que sempre esteve em minha concepção 
como uma das melhores do Brasil, foi Centro Universitário São Camilo. 
Sou muito feliz por fazer parte de uma instituição que se preocupa exclu-
sivamente com a qualidade de ensino e com o bem-estar de seus alunos 
e colaboradores. O egresso camiliano é muito bem-visto pelo mercado de 
trabalho, e se destaca em muito nichos. Ser camiliano, é sinal de grande 
compromisso ético e profissional.

André Luiz de Moura, coordenador 
do curso de farmácia desde janeiro 

de 2020. 

FISIOTERAPIA

O curso de fisioterapia no Centro Universitário São Camilo possui significati-
vo respeito no cenário profissional, pois é um curso centrado no aluno como 
sujeito da aprendizagem. Valorizamos as dimensões éticas e humanísticas, 
desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e a 
responsabilização social. A marca São Camilo é uma referência nas áreas da 
educação e da saúde, com ações que promovem a melhoria da qualidade de 
vida na sociedade. Essas são as razões pelo nosso orgulho de ser camiliano.

Ébe dos Santos Monteiro Carbone, 
coordenadora do curso de fisiotera-
pia desde 2015.

MEDICINA

O curso de medicina no Centro Universitário está comprometido com as 
mudanças e as necessidades da sociedade. Neste ano de 2019, construímos 
uma nova matriz para os alunos que estão rodiziando no internato, propor-
cionando a melhoria na metodologia de ensino e na qualificação do nosso 
futuro egresso. Fizemos grandes investimentos na construção de 30 mo-
dernos consultórios em nossa policlínica (PROMOVE), na construção de um 
moderno centro de simulação, referência na região, na aquisição de novos 
livros didáticos e de uma base de dados online para consulta dos alunos 
na beira do leito, otimizando e melhorando o cuidado ao nosso paciente. 
Projetos de extensão foram idealizados pensando na aproximação da co-
munidade com o Centro Universitário. Estas ações ratificam a preocupação 
da São Camilo com ações que extrapolam os muros do centro universitário 

e tem impacto real em nossa comunidade.

Raphael Einsfeld Simões Ferreira, 
coordenador do curso de medicina 

desde 2019.
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NUTRIÇÃO

Com 42 anos de existência, o curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo é o mais tradicional e goza 
de elevada reputação no mercado. Buscando consolidar ainda mais o posicionamento do curso no campo ocu-
pacional e garantir a aplicação prática do conhecimento, em 2019 foram construídos 4 novos laboratórios e 
reformados outros 2. As ligas universitárias, com apoio da Instituição, ofereceram 19 eventos de diversas áre-
as, tanto para o público interno quanto o externo. O evento mais tradicional do curso, o SIMPONUTRI, reuniu 
cerca de 600 (seiscentos) participantes. Os docentes do curso publicaram em 2019, 23 trabalhos em periódicos 
indexados, sendo 14 brasileiros e 9 internacionais. Para coroar este ano tão produtivo, 7 de nossos alunos foram 
aprovados em programas de residência, sendo 3 deles em 1º lugar, além das aprovações em mestrados.

“Trabalho no Centro Universitário São Camilo há 40 anos, pois iniciei em 
1980.  Esta oportunidade de vivência camiliana está guardada na minha 
alma como uma imensa gratidão. Sou grata pelo trabalho que amo, mas 
agradeço à equipe fantástica que trabalha incansavelmente comigo todos 
os dias e que, assim como eu, acreditam que não devemos formar um bom 
nutricionista, mas sim o melhor do país”.  

Sandra Maria Chemin Seabra da Silva, coordenadora desde do curso de 
nutrição de 1993 a 2012 e novamente desde 2013.

PEDAGOGIA

O curso de pedagogia do Centro Universitário São Camilo, em 2019, obte-
ve a oficialização de seu reconhecimento com a nota 5, conceito máximo 
do MEC, configurando-se em um exemplo na formação de professores. 
Continuamos em nossa trajetória de construir um curso inovador, com 
uma proposta interdisciplinar de formar professores para os territórios 
mais periféricos da cidade de São Paulo, a partir do próprio território. A 
publicação da nota 5, partindo da avaliação do curso feita pelo MEC, de-
monstra sua excelência, bem como, a bem-sucedida proposta na forma-

ção docente, especialmente para a cidade de São Paulo. Luciane Pedro, coordenadora do 
curso de pedagogia desde 2012.

PSICOLOGIA

O curso de psicologia realizou uma reformulação curricular no ano de 2019, 
visando oferecer um aprendizado integrado. A nova matriz encontra-se orga-
nizada em unidades educacionais propiciando a articulação entre os temas e 
conteúdos propostos, permitindo que as disciplinas deixem de ter um signi-
ficado isolado e passem a auxiliar na compreensão e na dinâmica da atuação 
profissional, favorecendo a reflexão, a discussão dos conteúdos e a constru-
ção do conhecimento integrado. A associação entre a teoria e a prática pen-
sada cuidadosamente, possibilita uma formação de excelência para a atua-

ção no mercado de trabalho. Gláucia Guerra Benute, coorde-
nadora do curso de psicologia 

desde 2016.

TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR

O curso de tecnologia em gestão hospitalar no Centro Universitário 
São Camilo possibilita a formação de líderes que contribuam para o de-
senvolvimento das organizações do setor da saúde com visão empre-
endedora e reflexão crítica desenvolvida e aperfeiçoada durante a sua 
formação. O curso prepara o gestor para as mudanças e desafios organi-
zacionais, buscando potencializar suas competências e habilidades ali-
nhadas às demandas desse mercado diferenciado. Desenvolver habilida-
des e competências como: raciocínio lógico e crítico, reconhecer, definir, 
equacionar, intervir e até solucionar problemas de gestão, desenvolver 
iniciativa e criatividade e pensar estrategicamente, estão presentes no 
curso. Hoje, o mercado de trabalho exige de seus profissionais, que este-
jam atentos aos novos desenvolvimentos e principais carências, a fim de 
se buscar as melhores alternativas para resolução de problemas. Venha 
fazer parte desta visão!

Dalton Viesti, coordenador do 
curso de tecnologia em gestão 

hospitalar (TGH) desde 2017.

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

O Centro Universitário São Camilo é um local que permite o desenvol-
vimento profissional. O desafio de coordenar o curso de graduação em 
tecnologia em radiologia é uma tarefa que sempre se renova. Em 2019, 
tivemos a formatura da primeira turma de TR na grade V. Uma proposta 
inovadora de projeto pedagógico que começamos a aplicar na turma de 
ingressantes de 2017 e que culminou no êxito dessa turma formada que 
se encontra pronta para os desafios do mercado de trabalho. A partir 
disso, estamos aumentando gradativamente o número de alunos que 
acreditam que uma sólida formação, realizada com metodologias ino-

vadoras é um diferencial para o sucesso profissional.

Lucio Leonardo, coordenador do 
curso de Tecnologia em
 Radiologia desde 2012.
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 O mercado de cursos de pós-graduação lato sensu passou por um forte crescimento durante os 
últimos quatro anos. De acordo com o SEMESP (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior de SP), o 
número de matriculados em cursos de especialização lato sensu e MBA cresceu 74%, saltando de 683 mil 
alunos para quase 1,2 milhão. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução dos números:

 

 Ao longo dos últimos anos, o Centro Universitário São Camilo mudou as suas estratégias de mer-
cado, lançou e atualizou os modelos de cursos (ainda mais voltados para as demandas do mundo do tra-
balho), introduziu o sistema modular e incrementou o desenvolvimento de turmas in company. Até 2018 
a atuação foi voltada principalmente para os cursos presenciais, tendo ocorrido o primeiro lançamento 
EaD em 2018.

COORDENAÇÃO GERAL PÓS-GRADUAÇÃO 

 O ano de 2019 foi marcado por fortes esforços para o lançamento de novos cursos EaD, tendo sido 
lançados:

• Abordagens Oncológicas na área da Saúde;

• Auditoria e Compliance em saúde;

• Gerontologia e Interdisciplinaridade;

• MBA Gestão da Hotelaria em serviços de saúde;

• Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

Ainda, foram abertos novos cursos presenciais:

• Fisioterapia Pediátrica e neonatal

• Psicologia Jurídica.

 A combinação de esforços nos cursos lançados até 2018 e os lançamentos de 2019, aceleraram 
ainda mais o crescimento do número de alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu do Centro Univer-
sitário São Camilo.

 Para fins de comparação, entre 2016 e 2019, o número de alunos na instituição cresceu 163%, e 
conforme já apontado anteriormente, o mercado brasileiro cresceu 74%.

 Os próximos anos apresentarão novos desafios, com um crescimento de mercado, mas também 
da concorrência. Ainda assim, o modelo tem apresentado resiliência e proporcionado o crescimento ob-
servado. O posicionamento de mercado tem sido o de uma instituição diferenciada e especializada na 
área da saúde.

Claudio Colucci
Coordenador Geral dos Cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu
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O que são as clínicas-escolas?

 As instituições de ensino superior devem proporcionar aos seus alunos, as condições necessárias 
para uma formação global, ou seja, conhecimentos teóricos e práticos. A clínica-escola, torna-se então, 
uma ferramenta para a formação integral do aluno, além de ser um ambiente que fornece serviços de 
saúde para a população de forma gratuita. 

 O Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social – Promove São Camilo, atua 
nesta perspectiva, visando ainda promover com segurança e qualidade o desenvolvimento das atividades 
de assistência, extensão, ensino e pesquisa na área da saúde, na perspectiva de uma assistência científica, 
participativa e humanizada.

 Sua privilegiada infraestrutura de 5470 m², distribuída em áreas clínica e de apoio pedagógico, 
administrativo e operacional, proporciona constantes melhorias nas condições de ensino para nossos 
Docentes, de aprendizado para nossos alunos e de assistência para nossos pacientes e seus familiares.

 Ainda, trabalha para favorecer a retomada da valorização do ser humano tendo como instrumen-
to serviços de saúde que orientem a melhoria de sua qualidade de vida. Prevenção, Promoção, Reabilita-
ção e Assistência Social, por meio de ação continuada, à pessoa em situação de vulnerabilidade e/ou risco 
social, favorecendo sua integração à vida familiar e comunitária.

O que os estudantes ganham?

 A clínica-escola é um espaço ideal para os alunos dos cursos da área da saúde conhecerem e reco-
nhecerem a atuação profissional de outra área da saúde, estabelecerem trocas, construírem o raciocínio 
clínico e humanizado de forma colaborativa, sendo favorecidos e estimulados durante o período de atua-
ção neste campo de estágio.

 Dessa forma, além de contar como uma experiência profissional importante, a clínica-escola con-
tribui para o alunado conhecer as boas práticas para um atendimento humanizado, aprender a organizar 
as suas atividades, estabelecer uma relação de confiança e respeito com os pacientes, além de favorecer 
o aprendizado do trabalho em equipe. Dessa forma, as clínicas-escolas das universidades têm ajudado 
quem precisa de serviços de saúde e auxiliado as instituições na qualificação de profissionais bem prepa-
rados para os desafios do mercado de trabalho.

O que a comunidade ganha?
 

 Nas clínicas, além de adquirirem conhecimento, os alunos também podem ajudar a comunidade, 
já que o atendimento é feito de forma gratuita.

PROMOVE  
Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Integração Social 

Quadro 1: Distribuição quantitativa de atendimentos, 
PROMOVE – SP, 2019.

RELATÓRIO 
CONSOLIDADO  

2019
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Usuários 
Atendidos 61 361 476 599 649 328 51 478 655 655 580 217 5120

Serviço Social 61 45 176 221 126 32 39 82 165 147 104 80 1278

ENFERMAGEM 0 38 80 86 98 6 0 57 93 134 46 3 641

FARMÁCIA  
ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA
0 2 10 12 14 11 0 6 14 23 15 7 114

Fisioterapia 0 441 896 1295 1268 802 0 536 1249 1316 920 565 9288

Medicina 0 101 363 451 459 2 0 213 474 459 310 1 2833

Nutrição 0 93 124 75 203 60 13 131 163 137 123 3 1125

Psicologia 0 2 101 224 247 64 0 84 216 238 162 14 1352

Terapia Ocupacional 0 31 66 61 64 23 0 17 62 83 51 15 473

Total de 
Atendimentos

61 753 1816 2425 2479 1000 52 1126 2436 2537 1731 688 17104

Palestras 
Educativas e 
Preventivas

0 2 3 3 2 3 0 1 3 4 3 4 28

Ação de 
Convívio 0 0 2 1 3 5 0 2 6 7 7 0 33

Aula Teórico-
Prática, Provas, 

Visitas (atividades 
extras estágio 

curricular 
obrigatório)

1 0 4 13 18 1 0 0 18 34 18 5 112

Eventos 1 1 1 5 1 2 0 0 5 4 1 0 21

Total Atividades 2 3 10 22 24 11 0 3 32 49 29 9 194
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Ações  realizadas 

 O PROMOVE realiza ações o ano todo, às quais poderão ser vistas ao longo deste material. São 
ações de acolhimento, palestras de formação, oficinas, entre outras.

 Com a equipe, uma ação em especial se destacou - um exercício de reflexão de como cada um 
enxergava sua atuação dentro da missão do CUSC, traduzindo em uma frase. Equipe me enviou a frase, 
que imprimi e coloquei em porta-retrato. Presenteei cada um com um mimo de coração.

Roberta Giglio
Coordenadora Clínica Escola
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EXTENSÃO E PESQUISA

Pesquisa

 Por atribuição de carga aos docentes que realizam projetos de pesquisa com apoio financeiro da 
Instituição, fazem parte do Programa Projetos para Produtividade em Pesquisa, que se trata de uma nova 
versão de um programa existente desde 2010, que era denominado, jornada docente. O Programa foca 
a pesquisa no docente, e inclui, em todos os projetos o Programa de Iniciação Científica. No período de 
2019, tivemos 41 docentes do Programa, foram 48 projetos, um investimento de 288,5h semanais em 
remuneração na modalidade projeto I e 252,75h semanais em remuneração na modalidade projeto II. A 
remuneração em projetos é dividida em três categorias, sendo elas Projeto I, Projeto II e Projeto III.

Docentes  41

Projetos  48 

Horas semanais 
Projeto I  288,5
 
Horas semanais
Projeto II  252,75

 Decorrentes deste programa, foram apresentados em Congressos, Simpósios, ou Jornadas Nacio-
nais 45 trabalhos, Congressos, Simpósios, ou Jornadas Internacionais 04 trabalhos, foram publicados 45 
artigos em periódicos científicos nacionais e foram publicados 04 artigos em periódicos científicos inter-
nacionais.

Produção 2019

Temas Livres – Eventos Nacionais        45

Temas Livres – Eventos Internacionais       04

Artigos Científicos Publicados – Revistas Nacionais     05

Artigos Científicos Publicados – Revistas Internacionais     05

 Para o programa de Iniciação Científica, foram publicados 30 editais de seleção no período de 
2019, com o ingresso de 49 alunos, sendo 21 na modalidade bolsa Institucional, 21 na modalidade institu-
cional não-bolsista e 07 na bolsa com fomento externo – CNPq.

Editais Publicados      30

Quantidade de alunos selecionados   49       

Modalidade: bolsa Institucional    21       

Modalidade: não-bolsista     21     

Bolsa com fomento externo – CNPq   07

 A Instituição promove anualmente o Congresso Multiprofissional, no qual os alunos apresentam 
seus trabalhos, seja na forma de pôster ou comunicação oral, em diversas áreas do saber. 

 Os resumos dos trabalhos aprovados são publicados na forma de Anais. Ademais, o Prêmio Cien-
tista Camiliano constitui uma importante estratégia de estímulo à pesquisa e os dois trabalhos premiados 
são indicados para publicação na Revista O Mundo da Saúde. No ano de 2019, foram apresentados 341 
trabalhos, destes 217 no formato pôster, 124 em apresentação oral e 13 trabalhos concorreram ao Prêmio 
Jovem Cientista Camiliano, distribuídos nas seguintes áreas de conhecimento: ciência exatas e da terra, 
ciências biológicas, da saúde, humanas, sociais aplicadas e linguística, letras e artes. Foram premiados 
34 trabalhos, sendo: 1 menção honrosa para os trabalhos de iniciação científica com fomento externo do 
CNPq, 6 trabalhos em cada uma das seguintes categorias, Formato Pôster na Categoria Graduação (Re-
visão e Trabalho de Campo), Comunicação Oral na Categoria Graduação (Revisão e Trabalho de Campo), 
Formato Pôster na Categoria Profissional (Revisão e Trabalho de Campo) e Comunicação Oral na Catego-
ria Profissional (Revisão e Trabalho de Campo), Prêmio Cientista Camiliano – melhor trabalho e menção 
honrosa para o segundo e terceiro lugar na Categoria Graduação e Prêmio Cientista Camiliano – melhor 
trabalho e menção honrosa para o segundo e terceiro lugar na Categoria Profissional. O IV Congresso 
Multiprofissional do Centro Universitário São Camilo teve como tema central “ Políticas públicas, saúde e 
tecnologia”.

Extensão

 O Plano de Extensão Universitária do Centro Universitário São Camilo tem como objetivo prin-
cipal desenvolver ações junto à comunidade, envolvendo alicerces de ensino e pesquisa, direcionados à 
nossa linha de pesquisa principal: Sustentabilidade e Qualidade de Vida. Para tanto, diferentes propostas 
defendidas por cada projeto somam e fortalecem nossa linha de pesquisa, abordando diferentes aspectos 
acadêmicos e sociais. 
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LINHA DE EXTENSÃO 

O Plano de Extensão Universitária atualmente se apresenta da seguinte maneira:

ORGANOGRAMA DA 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ÁREA TEMÁTICA 1: 
MEIO AMBIENTE

ÁREA TEMÁTICA 2:
SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA 3: 
ESPORTE

ÁREA TEMÁTICA 4:
CULTURA

PROGRAMAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EVENTOS

CURSO
(curso temático e de for-
mação complementar)

PRODUÇÃO E 
PUBLICAÇÃO

PROJETOS 
DE 

EXTENSÃO

Os Programas e Projetos da Extensão encontram-se apresentados a seguir:

Programa 5Rs
Atendimentos/encontros       673
 

Alimentos das cozinhas pedagógicas      413,974kg

Lixo Eletrônico        955,55kg 

Filmes Radiográficos        55kg

Banner          80 unidades

Óleo          55 litros

Programa Saúde para Todos
Atendimentos/encontros    1.430 

Programa do Idoso

 Este programa tem como principal objetivo atender a demanda da comunidade do entorno dos 
Campi do Centro Universitário, sendo uma população idosa em grande número. Busca também garantir 
aos idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições de educação superior; confor-
me PL 6350/13; além das diretrizes das políticas públicas para o idoso. 

 As demais ações do programa em desenvolvimento englobam o projeto de extensão para ações 
de educação, prevenção e intervenção em quedas; além de trazer a abertura de cursos para este públi-
co-alvo, sendo atualmente oferecido o curso de contação de estórias, oficina de artesanato sustentável 
e práticas tradicionais chinesas.

Foram promovidos 4 cursos de extensão gratuitos para a comunidade externa, com mais de 60 anos.

Programa Integração Discente
Atendimentos/encontros    229 

Programa Extensionista Camiliano
Projeto Narizes de Plantão
 
 Tem como objetivo a formação artística e as visitas realizadas pelo grupo, aumentar a visibilidade, 
aprimorar os processos de captação de recursos e fortalecer a parceria com o Centro Universitário São 
Camilo. 

OFICINAS
Número de Oficinas

Em 2019   33

Desde 2010    269

Horas Trabalhadas em Oficinas
Em 2019   132

Desde 2010   1.076 

VISITAS
Hospitais Visitados  Desde
Hospital da Criança - São Luiz     2013

Hospital São Camilo - Pompéia              2016

Números de Visitas
Em 2019          101

Desde 2010          673

Horas Trabalhadas em Visitas
Em 2019        1.562

Desde 2010       10.410

Encontros
Em 2019        9.467

Desde 2010      63.164

E não é que em 2019 os Narizes de Plantão ficaram 
ainda mais famosos e lançaram um documentário. 
Nele, os Narizes nos mostram a transformação pela 
qual os alunos passam e como a arte pode ser uma 
proposta inovadora para a formação na saúde. Ago-
ra rumo a Hollywood!!☺🎞🎟🎬🎭🎥



34 35

 Em 2019, a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES), concedeu ao Cen-
tro Universitário São Camilo o “ Selo Instituição Socialmente Responsável”, certificando a participação na 
15ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. O selo atesta a responsabilidade 
do Centro Universitário São Camilo com as questões sociais, por meio de todas ações dos Programas e 
Projetos de extensão.

 As visitas são semanais ao Hospital da Criança – São Luiz, Hospital São Camilo e ao Promove, com 
quatro intuitos: (I) amenizar o sofrimento dos pacientes internados; (II) proporcionar uma nova visão da 
rotina aos colaboradores do hospital (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc.); (III) aumentar a expe-
riência dos alunos com este tipo de atividade, potencializando sua formação artística e sua visão humana 
sobre as relações cotidianas e (IV) fortificar a parceria entre os hospitais e o Centro Universitário São Ca-
milo.
 Outra ação do projeto são as sessões de treinamento na linguagem do clown para os alunos que 
já fazem parte do projeto. Ainda em 2019 o Projeto lançou o seu primeiro documentário, no dia 03 de 
novembro de 2019, no Museu de Imagem e Som, com público de 151 pessoas, as exibições do Centro Uni-
versitário São Camilo aconteceram nos dias 12 e 13 de novembro, com um público total de 340 pessoas.

No que se refere aos Cursos de Extensão, segue o descritivo:

ITEM 2019-1 2019-2 TOTAL ANUAL

TOTAL DE CURSOS 

OFERECIDOS
87 82 169

TOTAL DE CURSOS 
REALIZADOS 59 45 104

CARGA HORÁRIA TOTAL 956:00 876:00 1.832:00

TOTAL DE INSCRITOS 1.216 649 1.865

Programa Escola Camiliana de Extensionistas - 5Rs

Atendimentos/encontros    392

Referente aos eventos, segue o detalhamento:

Total de Eventos:
2019-1  2019-2  Total

   197     212     409

Carga horária em Eventos: 
   2019-1      2019-2      Total

938:55:00  1.292:10:00               2.230:65:00

Equipe de Extensão e Pesquisa
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 No primeiro semestre de 2019, o núcleo EaD apoiou a coordenação da pós-graduação para o de-
senvolvimento e finalização dos materiais dos cursos das cinco novas pós a saber: Oncologia, Gerontolo-
gia, Auditoria, Hotelaria e IRAS.

 Os coordenadores desses respectivos cursos entraram em discussão com o núcleo e conseguiram 
desenvolver boas propostas e vem se articulando para futuras atualizações dos materiais didáticos.

 Além disso no primeiro semestre o núcleo começou seu apoio ao curso de medicina para apoio 
e desenvolvimento de material audiovisual para o corpo docente. Alguns docentes em parceria com os 
discentes desenvolveram vídeos com explicações de procedimentos diários na rotina dos médicos. Outros 
docentes foram apoiados para o desenvolvimento de materiais didáticos para a monitoria de alunos.

 Outro curso a ser apoiado pelo núcleo foi o de enfermagem. A parceira ajuda no auxílio do desen-
volvimento de objetos educacionais com procedimentos para a prática da profissão. Além do curso de 
enfermagem, o curso de fisioterapia recebeu o apoio do núcleo para o desenvolvimento de um aplicativo 
por meio de videoaulas.

 No segundo semestre, o núcleo em parceria com a coordenação da graduação começou a produ-
ção de novos cinco cursos de graduação EaD: administração, contabilidade, recursos humanos, logística e 
estética e cosmética.

 Sobre planos futuros, o núcleo pretende dar mais apoio aos cursos de extensão em parceira com 
a Coordenação de Extensão e de desenvolvimentos de projetos específicos para o curso de medicina e de-
mais cursos que tiverem interesse no desenvolvimento de materiais para o ensino a distância bem como 
uso das ferramentas de tecnologia para apoio a aulas presenciais.

 Para além disso vemos que o crescimento dos cursos EaD tem mudado a dinâmica dos cursos 
presenciais e as tecnologias vão ser cada vez mais demandas em sala de aula a fim de criar novas práticas 
e fomentar o uso de novas tecnologias.

Equipe EAD

EAD 
SÃO CAMILO

 Preocupados com a vida do aluno após sua formação, criamos o NACE – Núcleo de Acompanha-
mento de Egressos. Um setor formado por uma equipe direcionada para promover ações contínuas e 
coletivas que oferece benefícios aos alunos egressos, com espaço para alinhamento e integração institu-
cional.

 Com um site exclusivo que reúne informações e conteúdo específico, o egresso encontra apoio 
para ingressar no mercado de trabalho ou em sua recolocação profissional, além de ter a oportunidade 
de retomar o contato com seus antigos colegas, compartilhar experiências, participar de eventos e cursos 
oferecidos pela instituição, fazendo com que o incentivo a formação continuada seja constantemente 
estimulado.

 Contamos com uma ferramenta de atualização de dados, que além de permitir o contato com os 
egressos de forma eficiente, faz com que o perfil do egresso dos cursos de graduação esteja sempre atua-
lizado.

 Alinhado ao PDI institucional, essa reaproximação nos dá a oportunidade de conhecer o percurso 
profissional dos alunos formados durante o seu processo de inserção no mercado de trabalho e constru-
ção de sua carreira, assim como compreender o impacto da formação oferecida. 

 Por meio de pesquisas e relatórios, conseguimos gerar indicadores que permitam avaliar o grau 
de satisfação e com isso, promover melhorias na formação de nossos alunos, fortalecendo a missão e os 
valores institucionais.

Ireci Rodrigues
Assessora do NACE

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO 
DE EGRESSOS
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NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
 PEDAGÓGICA - NAPE

 Com o desafio de propor adaptações que garantam a equidade do ensino para todos viabilizando 
o acesso estrutural arquitetônico, mas comportamental, pedagógico e de comunicação o Núcleo de Aces-
sibilidade Pedagógica constitui-se em uma ferramenta que, por meio da análise, reflexão e direcionamen-
to na proposição de estratégias que garantam à qualidade da formação profissional.

 Visando desenvolver ações que favoreçam a implantação e implementação de uma política de 
acessibilidade pedagógica no ambiente universitário com foco no processo de ensino e aprendizagem 
foram criadas estratégias de atuação com discentes, docentes e colaboradores administrativos. Trata-se 
de um processo de constante reflexão, adaptação e renovação. 

 Atualmente, o NAPe conta com a inserção de estudantes com deficiências física, auditiva, visual, 
intelectual e múltiplas. Também são atendidos discentes com diagnósticos de Altas Habilidades/Super-
dotação; Transtornos do Espectro Autista, Transtornos Específicos de Aprendizagem, tais como Transtor-
no do Déficit de Atenção e Hiperatividade; Dislexia, processos cognitivos e dificuldades de aprendizagem. 

 No âmbito do NAPe, a análise das condições e dos processos educacionais diretivos e específicos a 
cada discente cabe a uma equipe multiprofissional. Contar com saberes diferenciados que se complemen-
tam a cada caso analisado, faz com que a possibilidade de êxito no processo seja maior. 

 A análise de cada discente ocorre a partir da demanda do aluno ou da indicação de um docente. 
O aluno tem ampla liberdade de acesso ao NAPe, porém a análise e inclusão no processo ocorre por meio 
da solicitação formal realizada na Central de Atendimento ao Aluno em que o discente por meio de um 
documento sigiloso especifica quais são as dificuldades encontradas no dia a dia no processo de ensino 
aprendizagem. 

 De posse deste documento, faz-se uma análise do profissional mais indicado para realizar a en-
trevista inicial com este discente.  O processo de entrevistas é realizado de forma a possibilitar a compre-
ensão de toda a trajetória acadêmica desenvolvido até a chegada à graduação com o intuito de aproveitar 
experiências exitosas e refutar aquelas que já se reconhece como ineficazes. Além disso, a análise do 
processo histórico clínico e psicossocial na trajetória do aluno, facilita a compreensão de suas dificuldades 
assim como permite o conhecimento sócioeducacional de cada um. 

 Após a realização da entrevista inicial todos os casos são discutidos em reunião multiprofissional, 
buscando-se encontrar estratégias educacionais adequadas e pertinentes a cada caso. Elabora-se, deste 
modo, um parecer técnico que é discutido com os coordenadores dos cursos e posteriormente apresenta-
do ao discente para ciência e validação das indicações. Em seguida, os docentes são orientados quanto às 
necessidades específicas de cada aluno. 

 Dentre as formas de promoção de acessibilidade curricular durante a trajetória acadêmica, o 
NAPe tem proposto a implementação de procedimentos e recursos de ensino-aprendizagem, tais como: 
textos impressos em fonte ampliada; ledores; mediadores em sala de aula; disponibilização de recursos 
tecnológicos específicos; comunicação alternativa; realização de prova em local silencioso; adequação de 
questões da avaliação quanto a forma de apresentação e não ao conteúdo e conhecimento exigido, dentre 
outras medidas.

 A partir da inclusão no NAPe o discente passa a ser acompanhado durante todo o seu percurso na 
graduação. A cada semestre é realizado entrevistas de follow-up com intuito de avaliar se as estratégias 
oferecidas estão sendo eficazes e se existem novas estratégias a serem propostas. Além disso, são ofere-
cidas durante todo o semestre oficinas para treinamento e capacitação com temáticas específicas com 
vistas a auxiliar o discente nos processos de estudo, atenção, concentração, memória, dentre outros. 

 Atualmente, encontram-se inseridos no NAPe 45 alunos.

 Em 2019 foram realizadas 35 entrevistas e avaliações de discentes que solicitaram a inclusão no 
NAPe, provenientes dos cursos de Biomedicina; Enfermagem; Fisioterapia; Medicina; Nutrição e Psicolo-
gia.

 O NAPe promoveu em 18 de maio de 2019 o I Fórum “Atuação em Núcleos de Acessibilidade Peda-
gógica: consolidando experiências” cujo objetivo foi propiciar troca de experiência para aprimoramento 
da atuação entre os membros dos Núcleos de Acessibilidade Pedagógica das instituições de ensino supe-
rior.

 Gláucia Guerra Benute
Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica
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NÚCLEO DE APOIO AOS ESTÁGIOS (NAE)

 O Núcleo de Apoio aos Estágios - NAE é composto por 3 pessoas, sendo a Gestão pela Assessora 
de Estágios e o apoio de 2 Assistentes. O setor é responsável por receber todas as solicitações, de Termos 
de Compromisso de Estágio vindas dos Coordenadores dos Cursos (Cursos Técnicos, Cursos de Graduação 
e de Pós-Graduação) e assim, é o responsável pela emissão destes documentos e pela tramitação de assi-
naturas dos Termos de Compromisso de Estágio não-obrigatório, dentre outras atividades pertinentes ao 
bom funcionamento dos estágios do Centro Universitário.

 Em setembro de 2019 ofereceu uma Ação de Cadastramento, com Agentes de Integração, para a 
captação de alunos para a realização de estágios não-obrigatórios. Tivemos a presença de três Agentes 
de Integração – NUBE, Global e NAPE em ambos os Campi, e ao todo 239 cadastros foram realizados no 
Campus Pompeia e 383 no Campus Ipiranga. 

 Em relação a emissão de termos de compromisso de estágios obrigatórios, foram impressos 
16.860 documentos e conforme gráfico abaixo, segue um comparativo por semestre letivo, dos últimos 6 
anos. Tivemos um aumento de 30,72% no volume de Termos entre o ano de 2018 e de 2019 e esse aumento 
se deu pelo crescimento dos cursos Técnicos de Enfermagem e Radiologia e Medicina.

 Já, relativo aos Termos de Compromisso de Estágios não-obrigatórios, tramitamos e assinamos 
588 documentos, ou seja, 588 discentes conseguiram um estágio extracurricular no ano de 2019, tendo 
um aumento de quase 16% em relação a 2018. 

Isabela D. Nogueira Gomes 
Assessora de Estágios
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 Desde 2016 o tema “cuidar de quem cuida de pessoas”, vem inspirando uma prática psicológica 
breve e focal, que prioriza a experiência universitária inspirada nas premissas da humanização, valori-
zando singularidades, biografias e vocações. A partir de instrumentos criativos e múltiplas linguagens, 
realizamos prevenção, intervenção e encaminhamentos para compreender de modo mais amplo possíveis 
obstáculos pessoais e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, fomentando a coragem de su-
perar desafios com criatividade. O foco no propósito de vida e no fortalecimento da identidade camiliana 
enquanto comunidade potencializa que o aluno seja apoiado, mas o convida ao protagonismo, de modo 
que possa se reconhecer continuamente em sua capacidade técnica e humanista de cuidar. 

 Ao longo do ano de 2019 o Apoio Psicológico e Psicopedagógico do Centro Universitário São Ca-
milo dedicou cerca de 1760 horas para a realização de atendimentos psicológicos individuais e em grupo, 
orientações e encaminhamentos, rodas de conversa, vivências em sala de aula e outros grupos vivenciais 
temáticos. 

 No mês de setembro, alinhado à campanha nacional de prevenção ao suicídio, o Apoio Psicológi-
co em Parceria com a Extensão Universitária, o Programa Saúde Para Todos, a Cipa e a Liga Universitária 
de Humanização na Saúde realizaram gestão da Campanha Abraço, Tempo e Escuta para Valorização da 
Vida. Foram produzidos panfletos informativos (compartilhados via impresso e por e-mail) e espalhados 
adesivos para divulgação e conscientização sobre o tema. Foram promovidas rodas de conversa e vivên-
cias com a prática de origamis. Além disso, houve a campanha incentivando funcionários e discentes a 
produção de cartazes de forma artística e afetiva e a consequente premiação dos mais completos e infor-
mativos para divulgação à comunidade externa via redes sociais do Centro Universitário. Também houve 
nos campi e no Promove os varais temáticos para que fossem trocadas mensagens espontâneas entre a 
população circulante.

APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO

divulgação de rodas de conversa temáticas e 
fotos da vivência com a produção de origamis 

 Importante ressaltar o investimento da instituição na ampliação da equipe com a contratação de 
mais uma psicóloga, correspondendo à ampliação dos horários de atendimento em mais do que o dobro. 
A oferta de vagas para atendimentos psicológicos individuais permaneceu disponível via portal do aluno, 
de modo que o aplicativo web “agenda eletrônica” consolidou-se como uma maneira eficaz de autoagen-
damento. Cerca de 60% dos atendimentos foram inscritos a partir deste recurso.

 Além disso, alguns alunos chegaram ao serviço por intermédio de funcionários e docentes que 
dedicaram um olhar atento e humanizado frente a demonstrações de alterações importantes de humor e 
comportamento e dificuldades no acompanhamento das disciplinas. Por meio da página do Apoio Psico-
lógico acessível via portal do aluno e dos e-mails marketing, os alunos conheceram o serviço e também 
puderam realizar busca espontânea. Importante ressaltar que frente aos casos mais urgentes, foi ampla-
mente divulgada a oferta de pronto-atendimento sem a necessidade de agendamento prévio nos horários 
de plantão da equipe em ambos os campi. 

 Considerando a importância do trabalho integrado no desenvolvimento de competências, foram 
realizadas discussões junto ao corpo docente e coordenadores acerca do manejo de aspectos de saúde do 
universitário no contexto cotidiano da sala de aula e a oferta de horários de plantão aos docentes para 
compartilhar percepções, preocupações e aspectos emocionais presentes nas relações professor-aluno. 

 A missão principal do Apoio Psicológico foi o oferecimento de escuta especializada frente às de-
mandas mais atuais, propondo intervenções humanizadas e alinhadas à missão camiliana de trabalhar 
em prol da saúde e do desenvolvimento integral do indivíduo. Além disso, considerando-se as premissas 
do MEC de diminuir a evasão e promover recursos de acessibilidade para a participação de alunos, respei-
tando a diversidade e as necessidades individuais, a equipe do Apoio Psicológico também integra a equipe 
do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, realizando avaliações, propondo recursos assistivos e colaboran-
do na divulgação das práticas inclusivas interna e externamente. 

 Iniciou-se a participação do Apoio Psicológico junto à Comissão de Retenção, a fim de contribuir 
na análise do contexto subjetivo do corpo discente e no refinamento de indicadores de risco para a evasão 
do aluno, acima de tudo, visando a construção de recursos psicológicos e pedagógicos favoráveis à sua 
permanência. 

 A participação de uma das psicólogas da equipe no curso de MBA em Gestão no Ensino Superior 
também demonstrou o investimento da instituição no desenvolvimento deste núcleo como um recurso 
institucional estratégico, tanto compreendendo as oportunidades de ampliação e renovação da oferta 
de serviços, bem como participando dos processos diagnósticos e de sondagem das competências e das 
demandas e necessidades da população atendida, que se alteram constantemente frente à realidade de 
um mundo tecnológico e em rápida transformação. 

 Em parceria com o marketing institucional estabelecemos um logotipo específico do serviço e 
iniciamos uma conta no instagram. Ambas ações visam trabalhar no fortalecimento da identidade do 
Apoio Psicológico como uma ferramenta institucional valiosa e disponível gratuitamente ao aluno. Além 
disso, objetiva-se por meio de postagens periódicas sensibilizar a comunidade discente para a importância 
do autocuidado, especialmente em saúde mental. Trabalhamos em prol da cultura do apoio em rede e da 
colaboração. O fortalecimento da identidade camiliana pressupõe o desenvolvimento de potencialidades 
profissionais ao lado de aspectos humanistas como o senso de satisfação pessoal, de autoestima e bem 
-estar
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Por fim, neste ciclo atualizamos nossa maneira de 
compreender o serviço, refletindo em uma renova-
ção da missão, visão e valores:

Missão
Apoiar o desenvolvimento dos alunos numa pers-
pectiva integral, por meio de instrumentos psico-
lógicos e de premissas próprias da humanização, 
visando à promoção de saúde em consonância com 
os valores camilianos.

Visão
Contribuir para que profissional camiliano em for-
mação reconheça o valor de suas experiências e de 
sua singularidade, manejando potencialidades e de-
safios com criatividade e autonomia, de modo a de-
senvolver uma experiência universitária significativa 
e que contribua para o fortalecimento das suas re-
lações em rede, de maneira solidária e protagonista.  

Valores 
Fortalecimento da identidade camiliana;
inclusão e diversidade; cultivo do singular e da alte-
ridade; otimismo, gentileza e empatia.

Conta do Instagram com divulgação de propostas de 
atendimento em grupo, dicas sobre saúde mental, orien-
tações aos estudos e à vida universitária e profissional e 
sobre desenvolvimento humano. Também divulgamos a 
participação da equipe em eventos internos e externos e 
parcerias com ligas.

 Alguns desafios nos convocam a resgatar nossas vocações, nossos talentos, nossos valores, de 
modo que o contínuo aprimoramento seja mais do que um compromisso profissional e sim, uma moti-
vação para a realização dos sentidos mais plenos de vida.
 O apoio psicológico universitário segue como um serviço especializado que visa identificar pos-
síveis demandas e atuar no sentido de prevenir, acolher, orientar e acompanhar o aluno em diversas 
etapas de sua graduação. Fortalecendo competências para que ele próprio reconheça suas característi-
cas, busque e ofereça ajuda, por meio de iniciativas de empoderamento e solidariedade. 

Logotipo do Apoio Psicológico. Amadurecimento 
da identidade visual e do escopo do serviços. 

Lydiane R. F. Streapco
Apoio Psicológico Universitário 
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 A CPA - Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário São Camilo é uma entidade co-
legiada e integrada por uma coordenação, dois representantes do corpo docente, dois representantes 
do corpo discente, um representante da sociedade civil organizada e dois representantes técnico-admi-
nistrativos, em conformidade com as diretrizes do SINAES- Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior, do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 Cabe a essa comissão implementar, junto à Instituição, e por meio de sua estrutura administra-
tiva, o programa de avaliação institucional, subsidiando a avaliação externa e coordenando a autoavalia-
ção. 

 Para atender às disposições legais, a CPA realiza procedimentos de avaliação envolvendo toda a 
comunidade acadêmica, coletando dados de caráter quantitativo e qualitativo que, após o devido trata-
mento, geram informações que são divulgadas e utilizadas como instrumento para aprimoramento ins-
titucional pelos gestores. Constitui etapa de conhecimento e reflexão da Instituição sobre suas diversas 
dimensões: ensino, pesquisa, extensão e gestão.

 O diagnóstico resulta das informações derivadas das opiniões de discentes, docentes, coordena-
dores de curso, pessoal técnico-administrativo e comunidade. As informações são coletadas por meio de 
instrumentos diversos como formulários, entrevistas, discussões em grupo, vivências e análise de relató-
rios e de documentos, bem como da análise dos indicadores institucionais de autoavaliação e análise das 
avaliações externas. 

 Todos os resultados das avaliações desenvolvidas pela CPA são divulgados a toda a comunidade 
acadêmica via e-mail, assim como disponibilizados no site institucional – página da CPA, juntamente com 
os Relatórios de Autoavaliação Institucional. Os gestores, além de receberem os resultados gerais das 
avaliações, recebem, de maneira segmentada, as avaliações específicas de sua área. Após análise pre-
liminar, a CPA realiza reuniões com os diversos gestores de forma a realizar a discussão desses dados, 
assim como das propostas de ação a serem desenvolvidas. Estas propostas, a cada ano, impactam o pla-
nejamento anual da IES, inclusive orçamentário, indicando que as avaliações são efetivo instrumento de 
gestão.

 Ainda no que se refere à divulgação, todas as ações decorrentes das análises dos resultados de 
avaliações da CPA são apresentadas à comunidade acadêmica, sempre com o indicativo de que foi a par-
ticipação da comunidade que indicou à gestão caminhos de melhoria – “você avaliou, a São Camilo fez! 
CPA São Camilo – Participe”.

 Apresentamos aqui alguns resultados de 2019, sendo que os resultados completos podem ser 
acessados no site Institucional pelo endereço: https://saocamilo-sp.br/institucional/avaliacao_institu-
cional/autoavaliacao.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

   Fonte CPA – Base 2019    Fonte CPA – Base 2019
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   Fonte CPA – Base 2019

 Desta forma, as ações que constituem o Projeto de Autoavaliação contribuem para consolidar a 
identidade institucional, desenvolvendo e aprimorando o sistema de Planejamento Acadêmico, o Projeto 
Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, assim como para a elaboração dos Planos 
de Ação dos Cursos e dos Setores Administrativos.

Juliana Mazoco Figueiredo
Coordenadora da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA
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 O código de Nuremberg de 1947 foi considerado o primeiro documento de proteção ética, elabo-
rado com a finalidade proteger os direitos humanos. Foi a partir deste documento que se tornou essencial 
a anuência dos participantes no processo de pesquisa envolvendo seres humanos.

 Em junho de 1964, na Finlândia, foi estabelecido pela 18ª Assembleia Médica Mundial, a Declara-
ção de Helsinque, fortificando os preceitos éticos instituídos pelo Código de Nuremberg, a segurança dos 
participantes torna-se prioridade no desenvolvimento dos estudos científicos.

 As décadas de 1970 e 1980 foram repletas de discussões para a regulamentação da pesquisa com 
seres humanos. O relatório Belmont, lançado nos Estados Unidos em 1978, foi um outro documento pro-
duzido considerado indispensável para a prática da pesquisa com seres humanos.

 No Brasil, a avaliação ética de pesquisas envolvendo seres humanos é realizada pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).

  As principais resoluções que norteiam o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos são: 

• Resolução 466/12 Aprova as normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo;

• Norma Operacional 001/13 Procedimentos p/ Submissão e Tramitação de Projetos;

• Resolução 441/2011 Armazenamento de material biológico humano;

• Resolução 446/2011 Composição da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa;

• Resolução 346/2005 Projetos Multicêntricos;

• Resolução 304/2000 Povos Indígenas;

• Resolução 340/2004 Área Temática Especial de Genética Humana;

• Resolução 292/1999 Cooperação estrangeira;

• Resolução 251/1997 Novos fármacos, vacinas e testes diagnósticos;

• Resolução 370/2007 O registro e credenciamento ou renovação de registro e 
        credenciamento do CEP;

• Resolução 301/2000 Modificaçoes da Declaração de Helsinque;

• Resolução 240/1997 Define representação de usuários nos CEP;

• Resolução 506/2016 Processo de Acreditação de CEP;

• Resolução 510/2016 Normas Aplicáveis a Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais;

• Resolução 563/2017 Doenças Ultrarraras;

• Resolução 580/2018 Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

 E podem ser acessadas na íntegra em:  
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf;jsessionid=28619A527CCB31D033A5B179F21567EE.server-
-plataformabrasil-srvjpdf131 

 No que diz respeito especificamente ao CoEP, desde sua criação até o ano de 2019 foram analisa-
dos 2781 novos protocolos de pesquisa. O gráfico 1 evidencia o número de projetos analisados por ano. 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Gráfico 1. Caracterização do número de projetos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por ano.

 A sala administrativa do CoEP está localizada na Rua: Raul Pompeia, 144, CEP: 05025-010 - São 
Paulo - SP no Campus Pompéia I, Mezanino. Horário de funcionamento de segunda a sexta, conforme os 
horários disponíveis no site. 

 Atualmente, o comitê analisa projetos de pesquisa envolvendo seres humanos proveniente: do 
Centro Universitário São Camilo (unidades: São Paulo e Espírito Santo) dos Hospitais São Camilo em São 
Paulo (unidades: Santana, Pompeia e Ipiranga) e projetos externos provenientes de outras instituições, 
conforme solicitação da CONEP.

 O comitê está constituído por profissionais das diversas áreas do saber (direito, enfermagem, nu-
trição, teologia, medicina, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, biomedicina, pedagogia, serviço 
social e representante do usuário). Se reúne uma vez ao mês para análise e discussão, em plenária, de 
todos os protocolos de pesquisa, exceto nos meses de janeiro e julho, totalizando 10 reuniões ordinárias 
no ano. 

 No ano de 2019 foram analisados 204 novos projetos de pesquisa, 189 reapresentações e 12 emen-
das totalizando 405 análises realizadas e pareceres emitidos.
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Gráfico 2. Descrição dos projetos analisados no ano de 2019 quanto a aprovação, pendência, não aprovação e encaminhamento à CONEP

 Dos 204 novos protocolos de pesquisa analisados, 166 foram provenientes do Centro Universitá-
rio São Camilo - SP; 26 do Centro Universitário São Camilo-ES; 7 do Hospitais São Camilo e 5 protocolos 
de instituições externas encaminhados pela CONEP. A média de tempo decorrente da análise dos projetos 
de pesquisa foi de 22 dias.

 Por fim, o comitê prima por seu papel educativo e consultivo, oferece atendimento pessoal à co-
munidade interna e externa de pesquisadores, por meio de um serviço denominado “Plantão de Dúvidas”, 
sendo realizado pela coordenadora do CoEP. Também, dispõe como canais de comunicação: e-mail, tele-
fone e atendimento pessoal junto a secretária. Ainda, oferece ao pesquisador informações no site https://
saocamilo-sp.br/institucional/comissoes/coep, sobre: o funcionamento de atendimento, calendário das 
reuniões, fluxo de análise do projeto, como submeter o projeto para análise e quais documentações enca-
minhar, entre outras informações. 

Glaucia Guerra Benute
Comitê de Ética em Pesquisa

 A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), tem por finalidade analisar sob os princípios éti-
cos toda e qualquer proposta de atividade científica ou educacional que envolva a utilização de animais 
do grupo Chordata, subfilo Vertebrata sob a responsabilidade da instituição, seguindo e em conformidade 
com as diretrizes normativas nacionais e internacionais para pesquisa e ensino envolvendo animais. 

 Atualmente a sala da CEUA é localizada no campus Pompeia, mas realizamos atendimentos aos 
docentes e pesquisadores, também, no campus Ipiranga. A Comissão é composta por uma veterinária 
contratada, por docentes e pesquisadores de diversas áreas que possuem experiência prévia em pesquisa, 
ensino e no bem-estar animal. Por ser uma equipe multidisciplinar avaliamos os pedidos de utilização de 
animais, sejam eles vivos ou previamente eutanasiados, por diferentes visões, experiências e sempre se-
guindo as normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) localizado 
em Brasília.

 As reuniões são realizadas de forma mensal das quais as datas são previamente determinadas e 
disponibilizadas no site institucional do Centro Universitário São Camilo, local no qual também se encon-
tram as informações e as planilhas de preenchimento para a submissão de projetos de pesquisa e pedidos 
para a utilização de animais em aulas práticas. 

 Avaliamos em média 2 projetos por reunião que envolvem propostas de pesquisa com modelos 
animais, mas principalmente pedidos envolvendo aulas práticas que utilizam órgãos ou estruturas do 
corpo de diferentes animais que se assemelham ao corpo humano. Em 2018, criou-se uma nova normativa 
impedindo a utilização de animais vivos em aulas práticas para a graduação. Desta forma, a quantidade de 
aulas utilizando animais diminuiu sendo substituídas por modelos virtuais que é estimulado e incentivado 
pela CEUA.  

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE 
ANIMAIS (CEUA)

Renato Tesser 
Coordenador CEUA
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 O CPq (Comitê de Pesquisa) é um órgão de assessoria, multidisciplinar, formado por docentes 
independentes para analisar e emitir pareceres sobre os projetos de pesquisas desenvolvidos na Institui-
ção. O principal objetivo do CPq é planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar, do ponto 
de vista técnico-científico, as atividades de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão. Os projetos são 
acompanhados de forma educativa e formativa para potencializar a produção científica da Instituição. 

 A análise do projeto pelo CPq apresenta um cunho metodológico e científico, sendo assim, sua 
aprovação não isenta o projeto de pesquisa de submissão, análise e aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CoEP) e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando aplicável.

 No ano de 2019, o CPq analisou 48 projetos de pesquisa dos cursos de pós-graduação lato sensu 
e outros 6 projetos dos programas stricto-sensu. Além disso, acompanhou o desenvolvimento de 7 pro-
jetos com fomento PIBIC/CNPq e estabeleceu, em parceria com a Coordenação de Extensão e Pesquisa, 
o Programa Projeto para Produtividade em Pesquisa. Com ele, a Instituição direcionou investimentos à 
21 docentes com seus respectivos projetos e alunos de Iniciação Científica. Este esforço visa aumentar o 
número e qualidade das publicações científicas produzidas por docentes e alunos do Centro Universitário 
São Camilo.

COMITÊ DE PESQUISA (CPQ)

Prof. Dr. Fabio Mitsuo Lima
Coordenador do Comitê de Pesquisa

OUVIDORIA

 Nossa função é ouvir, atender com empatia e em conformidade com os Valores Camilianos. O 
Respeito e a Ética também são essenciais no Atendimento de um Ouvidor. 

 Contribuímos para a existência de um ambiente físico e social harmonioso, que favoreça o traba-
lho e a convivência de colaboradores e discentes na Instituição. O usuário/comunidade acadêmica, sen-
tindo-se acolhidos e percebendo a preocupação da organização com o seu bem-estar e o interesse em 
atender às suas expectativas, torna-se o maior propagador das experiências vivenciadas. 

 No ano de 2019 tivemos o fortalecimento da Ouvidoria com a aprovação de um Regulamento, em 
reunião de CEPE (Conselho de Ensino e Pesquisa) e  CAS (Conselho de Administração Superior). Visando 
o aperfeiçoamento do modelo administrativo, das ações institucionais e a constante melhoria nos pro-
cessos em prol de toda comunidade interna e externa, assegurando que o autor da demanda, receba uma 
resposta dentro do prazo estabelecido no Regulamento.

 Importante Saber:

 Antes de entrar em contato com a Ouvidoria, é necessário buscar a solução para a sua questão 
junto aos Canais Oficiais de Atendimento e aguardar o prazo informado para o atendimento da sua soli-
citação.

Atendimento 
2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Reclamações 38 42 22 42 36 49 22 47 36 31 47 36 448

Informações / 
Dúvidas 27 17 1 7 5 2 7 10 7 12 18 17 130

Solicitações 18 25 23 19 7 10 9 6 8 3 2 9 139

Sugestões 5 2 1 2 3 4 3 0 1 1 3 1 26

Elogios / 
Agradecimen-

tos
10 3 2 9 1 2 1 1 3 2 2 3 39

Total 98 89 49 79 52 67 42 64 55 49 72 66 782
Fonte: Departamento de Ouvidoria

Valéria Koren Simoni
Ouvidora
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9.394/1996), pedra fundamental das diretrizes 
educacionais brasileiras, traz em dois artigos (art. 53 e 56) a importância e a necessidade das Instituições 
terem conselhos deliberativos, compostos pelos reitores, coordenadores, representantes dos docentes e 
dos discentes para que possam, por meio de uma gestão democrática, discutir e deliberar sobre as ques-
tões inerentes à Instituição. 

 Em consonância a essas diretrizes, o Centro Universitário São Camilo conta com dois conselhos: 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho Administrativo Superior (CAS) que são com-
postos pelos componentes da Reitoria (reitor, pró-reitores, coordenador geral da graduação e da pós-gra-
duação) e por representantes das coordenações de Curso (graduação e pós-graduação), dos docentes e 
dos discentes além de um representante da Mantenedora do Centro Universitário São Camilo, eleitos por 
seus pares, com mandato em vigor por dois anos, podendo ser reconduzidos ao cargo por mais dois anos. 
As funções dos dois Conselhos apesar de serem distintas, seus representantes se reúnem sempre em um 
mesmo momento, com o objetivo de avaliar e discutir as demandas educacionais sempre associadas as 
questões administrativas dos processos expostos. 

 Ao CEPE, compete coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, 
emitindo parecer sobre as questões de cunho educacional como criar, expandir, modificar ou extinguir 
cursos, sejam de graduação quanto de pós-graduação; alterar o número de vagas dos cursos; ajustar a 
programação dos cursos, das pesquisas e das atividades de extensão; criar ou alterar normas que  visem: 
a) o aperfeiçoamento dos processos de verificação do rendimento escolar, b) elaboração e aprovação de 
projetos de pesquisa, programas de extensão; cursos de extensão universitária, atividades culturais e des-
portivas além de analisar as propostas para alterações do próprio Estatuto do Conselho como do Regi-
mento Geral.

 Além disso, cabe ao CEPE as decisões sobre a análise: a) dos conteúdos curriculares dos cursos de 
graduação, do conteúdo e da duração dos cursos de pós-graduação; b) das normas gerais dos processos 
de seleção para matrícula nos cursos ou disciplinas; c) do calendário acadêmico anual, d) dos turnos e do 
horário de funcionamento dos cursos de graduação; e) das normas acadêmicas complementares às do 
Regimento Geral, em especial as relativas a programas de ensino, matrículas, transferências, trancamen-
tos de matrícula, reopções de curso, adaptações, avaliação do processo ensino-aprendizagem, aproveita-
mento de estudos e outras. E por fim, cabe também ao CEPE a análise de questões disciplinares e sobre a 
necessidade de constituir comissões.

 Já o Conselho Administrativo Superior (CAS) analisa questões ligadas à infraestrutura, financeira 
e administrativas tanto em relação a própria Instituição quanto aos convênios e parcerias. Por isso cabe ao 
Conselho: definir as diretrizes e políticas do Centro Universitário e supervisionar sua execução; aprovar a 
reforma do Estatuto do CEPE/CAS, encaminhando-o para anuência da Mantenedora; aprovar o Regimen-
to Geral e suas alterações; deliberar sobre a criação, incorporação, suspensão ou extinção de cursos ou 
habilitações de graduação ou pós-graduação; fixar, anualmente, o número de vagas dos cursos; intervir, 
esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos do Centro Universitário, bem como avocar para si atribui-
ções a eles conferidas, em casos de emergência; decretar o recesso parcial ou total das atividades acadê-
micas, por motivo justificado; aprovar, anualmente, a proposta de orçamento para o exercício seguinte, 
encaminhando-a para a homologação da Mantenedora; aprovar a prestação de contas e o relatório da 
gestão universitária do exercício findo, submetendo-os à Mantenedora e ao MEC; deliberar, como instân-
cia superior, aprovar os Regulamentos dos órgãos do Centro Universitário; outorgar títulos honoríficos 
ou de benemerência; deliberar sobre os atos de condições previstas, ad referendum; instituir bandeiras, 
flâmulas, brasões ou outros símbolos, no âmbito do Centro Universitário; aprovar os encargos educacio-
nais cobrados pelo Centro Universitário, sujeitos à aprovação final da Mantenedora; aprovar o calendário 
anual das atividades do Centro Universitário; exercer outras competências a ele atribuídas por Lei.

CEPE - CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO

 Para que as decisões sejam tomadas, discussões prévias são exaustivamente realizadas em di-
versas instâncias. Para as questões educacionais, inicialmente, quando cabível do ponto de vista legal, 
os núcleos estruturantes de cada curso de graduação e dos colegiados da graduação e da pós-graduação 
discutem, analisam, elaboram e encaminham os projetos para análise dos conselhos deliberativos (CEPE/
CAS). Em reuniões previamente agendadas, todos os membros são convocados e cada processo encami-
nhado é enviado para um relator do CEPE e outro do CAS para que possa ser analisados e ser emitido e 
apresentado dois pareceres minuciosos, tanto do ponto de vista educacional quanto administrativo. Até 
que por fim, os membros dos Conselhos discutem sobre o processo e o parecer dos relatores que final-
mente é colocado em votação para a aprovação final do processo.

 É importante ressaltar que, como toda gestão democrática, todas as discussões são abertas a to-
dos os seus membros, podendo expor suas preocupações e/ou elogios sobre o processo em questão, para 
que, dessa forma, as melhores decisões sejam tomadas.

 Nos casos em que haja apontamentos que intervenham na aprovação do processo, pode-se apro-
var com ressalvas e necessidade de ajustes ou, podem ser retirados de pauta para que possam retornar 
aos seus núcleos para rediscussão e reapresentação do processo aos Conselhos. Todas as decisões toma-
das nas reuniões são oficialmente descritas em atas que são assinadas por todos os seus membros.

 Essas reuniões ocorrem em datas predeterminadas, marcadas no início de cada ano. Além dessas 
datas, é possível o agendamento de reuniões extraordinárias, nos casos de alta demanda e necessidade de 
decisões mais urgentes, sempre com a convocação de todos os seus membros. 

CAS - CONSELHO 
ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

REUNIÕES DO CEPE/CAS E AS TOMADAS DE DECISÃO

Josy Davidson
MEMBRO CEPE - CAS
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SERVIÇO SOCIAL

 A assistência social no âmbito da educação está inserida no campo da universalização dos aces-
sos, das ações pró-permanência de qualidade, e da responsabilidade com a educação, agindo em favor da 
democratização do ensino, gratuito e de qualidade e viabilizando a igualdade de condições para promover 
o ingresso, a permanência e conclusão dos estudos destes alunos.

 Nesse sentido, o Serviço Social do Centro Universitário São Camilo, com a proposta de inclusão 
social, incentiva ações que facilitam a integração das pessoas no mundo do trabalho e propiciando a ge-
ração de renda, o Programa de Bolsas de Estudos considera apenas bolsas de 50% e 100% para as moda-
lidades de ensino básico e superior, por prazo determinado.

Objetivos:

• Conceder bolsas de estudo, com proposta de inclusão social, tanto para alunos veteranos como 
para ingressantes;

• Elaborar relatórios assistenciais;

• Emitir pareceres técnicos; 

• Atender alunos, familiares e funcionários;

• Elaborar Políticas da Assistência Social na área Educacional;

• Assessorar Reitoria e Pró-reitoria nos assuntos da Assistência Social;

• Participar como membro da comissão de bolsas de estudos institucional;

• Participar como membro da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Progra-
ma Universidade para Todos- ProUni.

Atividades do serviço social
      

• Foram atendidos 154 alunos para bolsas assistenciais e PROUNI  125 candidatos aprovados com 
bolsas, além de alunos contemplados com bolsa beneficio Santander que puderam receberem 
uma ajuda de custo de R$ 300,00, foram contemplados 04 alunos.

• Por e-mail, o setor atendeu 194 alunos, referente às solicitações de bolsas assistenciais e orien-
tações para inscrição de bolsas remanescentes do ProUni.

• Em média por mês atendemos 84 alunos, com orientações sobre os programas de bolsas e en-
caminhamentos para outros departamentos como: apoio psicológico e pedagógico.

As bolsas:

• Bolsa Institucional Assistencial - graduação, educação básica (educação infantil, fundamental, 
médio e profissionalizante). A Bolsa de Estudo Institucional Assistencial será concedida a alu-
nos em situações de vulnerabilidade social, ou que se encontrem em dificuldades financeiras, 
em todos os segmentos educacionais, visando a inclusão social.

• ProUni – Programa Universidade para Todos - Este ano de 2019 foi um Marco para os alunos do 
ProUni, realizado o workshop nos dias 26 E 27 de setembro com alunos do ProUni, para tirar 
dúvidas do Programa, propiciar o acolhimento e reforço para desenvolvimento de reforço de 
algumas matérias que eles estavam com dificuldades.

Atividades relacionadas a funcionários e suas famílias: 

• Atender aos funcionários na agilização de exames e orientações junto ao Plano de Saúde- POR-
TO SEGURO. 

• Acompanhamento dos funcionários afastados por auxilio doença, para verificar as suas neces-
sidades em relação ao convênio. 

• Acolhimento aos funcionários e sua família para encaminhamento ao serviço de psicologia do 
Centro Universitário. 

• Procedimento: Todos os atendimentos são busca ativa, atendendo as necessidades dos funcio-
nários, na forma de atendimentos individualizados, fazendo o acolhimento e dando orienta-
ções.

Perguntamos para alguns alunos, como se sentiam. 

A faculdade foi marco de um novo com
eço na minha vida. A bolsa de estudo 

assistencial 

desempenha um papel importantíssimo 
na minha formação superior. Venho de 

uma pequena 

cidade no interior do Rio Grande do No
rte, onde meus pais agricultores não t

eriam condi-

ções de pagar a faculdade, portanto se
m a bolsa este sonho não seria possíve

l. Sempre tive 

vontade de cursar uma graduação, estud
ar algo voltado para a saúde. A são Cam

ilo então, me 

proporcionou e me fez protagonista des
te sonho. Estou tendo todo o apoio dura

nte a minha 

graduação em Enfermagem e isso me faz
 ter um conceito bem sólido da minha p

rofissão.

Maria Do Socorro Saturnino Da Silva - 
7º Semestre curso de enfermagem

Sempre que lembro da assistente social da faculdade tenho uma profunda admiração, como profissional, como 

amiga e como pessoa, a alegria, a esperança contagia todo meu coração, pois ela mudou minha vida simples-

mente por estar nela, me fez acreditar que eu posso chegar onde quiser. Eu entendo que o aprendizado é um 

processo individual, mas ela se torna mais interessante quando temos nosso guia, a assistente tem sido para 

mim esse apoio fundamental que observa minhas dificuldades e me ajuda a enfrentá-las. A forma como ela 

manifesta sua preocupação, e o esforço e a atenção individual que dá a cada aluno são louváveis. Temos sor-

te de sermos atendidos por uma profissional fantástica, hoje sou uma aluna mais capaz e com recursos que 

nunca imaginaria possuir na vida, acho que sozinhos não conseguimos alcançar os sonhos nem atingir os 

melhores objetivos. Me sinto segura por ter um apoio ao longo desta minha caminhada rumo ao profissional.
Paola Silveira Santos da Silva -  7° Semestre curso de enfermagem

O serviço social do centro universitário são Camilo foi essencial para minha for-
mação! Profissionais competentes, e principalmente humanos. Tenho muita gratidão 
pelo serviço prestado a mim.

Thais Regina Felipe Santana - 10º Semestre curso de enfermagem

Ana Lucia Caro Agostinho
Assistente Social

Coordenadora do ProUni
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 A internacionalização na educação contribui para a extensão dos horizontes, trazendo para den-
tro da instituição a dimensão internacional do ensino, da pesquisa e da extensão. Neste cenário, um dos 
objetivos principais da internacionalização na educação superior é preparar os estudantes para uma car-
reira Internacional, para se tornarem cidadãos do mundo. As ações planejadas e desenvolvidas em 2019 
seguiram as linhas de trabalho previamente definidas, que incluem a mobilidade acadêmica, a análise e 
ampliação dos convênios com instituições internacionais e/ou suas ações e a aproximação das Relações 
Internacionais do Centro Universitário São Camilo com a comunidade acadêmica, como forma de incen-
tivo à participação nas diferentes atividades realizadas. 

Mobilidade acadêmica internacional

• Programa de intercâmbio para a Universidade Católica Portuguesa, voltado para estudantes de 
graduação em enfermagem.

• Programa de intercâmbio para a Universidad de Valladolid – Espanha, voltado para estudantes 
de graduação. 

• Programa de intercâmbio com o Centro de Humanización de la Salud San Camilo em Tres Can-
tos, Madri (Espanha), para estudantes de graduação e pós-graduação.

• Programa de intercâmbio para a Universidad Central de Chile (Chile), para estudantes de gra-
duação.

• Programa de intercâmbio para a Universidad San Sebastian (Chile), para estudantes de gradu-
ação 2018. 

• Programa de curta duração nomeado Global Health-Brazil/Marquette University para alunos 
de diversas áreas. O programa inclui aulas sobre a saúde nos EUA e visitas a diferentes locais 
vinculados à universidade, como laboratório de simulação, centro de treinamento de atletas e 
serviço hospitalar.

Convênios/parcerias de 2019 

• Agência World Study Vila Mariana, na qual a parceria oferece aos alunos oportunidades de pro-
gramas em sua maioria de idiomas para alunos durante o período de férias.

• Empresa MasterTest, distribuidora exclusiva no Brasil dos testes TOEIC® e TOEFL® ITP. 

• Renovação de Parceria com a Universidad de Valladolid – Espanha.

• Renovação de Parceria com a Universidade Católica Portuguesa – Portugal.

Demais ações de internacionalização - Mudança de gestão da área de 
Relações Internacionais

• Plano de informatização dos processos seletivos para editais de mobilidade acadêmica inter-
nacional; 

• Série de palestras sobre “Intercâmbios Internacionais do Centro Universitário São Camilo”, vol-
tado aos estudantes de graduação; 

• Reunião de pré-embarque e boas-vindas para alunos intercambistas.

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Rayssa Rios
Relações Internacionais
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 O Sistema Integrado de Bibliotecas Pe. Inocente Radrizzani possui um papel primordial de dar o 
suporte ao ensino difundido no Centro Universitário São Camilo – SP. Além de oferecer um excelente acer-
vo de livros, periódicos e publicações dos mais variados assuntos, disponibiliza aos seus usuários recursos 
tecnológicos e informacionais que auxiliam suas pesquisas, inclusive de forma remota.

 Para que os recursos sejam explorados da melhor forma pela comunidade acadêmica é realizado 
investimento todos os anos em novas ferramentas de pesquisa além de treinamentos oferecidos pelos 
Bibliotecários capacitando os alunos para o uso. 

 Em 2019 assinamos a base de dados UpToDate, que oferece suporte a decisões clínicas, baseada 
em evidências, revisadas e continuamente atualizadas por um editorial de médicos renomados. Logo após 
a aquisição, o treinamento de uso da base foi incluído nos cursos de capacitação oferecidos pelos Biblio-
tecários.  

 A presença de espaços físicos acolhedores que promovam a interação entre os frequentadores e o 
incentivo à leitura, também tem sido um diferencial. No mês de agosto, foram inauguradas duas salas de 
estudos, climatizadas e modernas no campus Ipiranga. 

BIBLIOTECAS

 Além do papel de disseminadora da informação e 
suporte aos programas de ensino, pesquisa e extensão, as bi-
bliotecas buscam aproximar cada vez mais usuários através de ações 
institucionais, culturais e sociais. Estas ações têm criado um ambiente 
acolhedor. O ano de 2019 teve o total de 22 ações, com destaque para 
a Feira do Livro que contou com a participação de 576 pessoas. 
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Equipe de Biblioteca
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 Para uma instituição refletir segurança e organização, o papel do corpo jurídico é de extrema im-
portância, devendo este ser forte e capaz de garantir solidez aos negócios, apontando os riscos legais e 
visando um crescimento sustentável.

 O Departamento Jurídico atua em diversos segmentos, sendo eles: assessoria consultiva e pre-
ventiva, contencioso judicial e administrativo, análise e elaboração de contratos e seus riscos. Além de 
operar com a perfeita adequação dos procedimentos operacionais com as normas regulatórias, cíveis, 
trabalhistas, consumerista e tributárias na seara Educacional e Filantrópica.

 É formado por um corpo de advogados detentores de experiência, com a visão necessária do ne-
gócio, o que permite o efetivo aconselhamento legal.

 Atualmente é composto pelos seguintes membros:

Dra. Juliana Vale dos Santos - advogada, especializada em Direito Tributário e Direito Educacional.

Dr. Rafael Rodrigues Raez – advogado, especializado em Direito Processual do Trabalho.

Eduarda Mayara Bernardo da Silva – assistente jurídica e graduanda em Direito.

Stephany Villalpando Gomez – assistente jurídica e graduanda em Direito.

 O Departamento representa algumas entidades da Província Ca-
miliana, sendo elas: 

Centro Universitário São Camilo – São Paulo. 

Faculdade São Camilo - Rio de Janeiro.

Sociedade Beneficente São Camilo.

Círculo Social São Camilo.

Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó.

 Dentre as funções desempenhadas pelo Departamento Jurídico, temos a Consultiva, que tem 
como foco a atuação preventiva em ações e procedimentos realizados nas Instituições de Ensino Superior 
e nas demais entidades.

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

600 Total de consultas e 
pareceres mensais

 Com base nos pareceres emitidos pelo Departamento, de acordo com cada caso concreto, inexis-
tiram, durante este período, ações judiciais e administrativas envolvendo as questões discutidas.

 O Departamento desenvolve ainda atividades de análise, elaboração e Gestão dos contratos fir-
mados pelas entidades. Dentre eles, contratos de prestação de serviços, contratos de locação, de permu-
ta, Acordo de Cooperação, Termos de Compromisso de Estágio, Termos de Parceria, Termos Aditivos e 
Distratos, entre outros.

• Total de contratos ativos para Gestão: 1.283
• Média Mensal de contratos analisados/elaborados: 180

Contencioso Jurídico e Administrativo

 O Departamento Jurídico, atualmente, é responsável por 214 processos judiciais, divididos entre as 
matérias cíveis, trabalhista e tributária.

TOTAL DE AÇÕES          VALOR TOTAL ENVOLVIDO

               214     R$ 24.539.000,00

Para o ano de referência (2019), o desempenho do Departamento 
seguiu o este padrão:



68 69

Ainda no ano de 2019, o departamento desenvolveu 234 prazos processuais e realizou 61 audiências.

 Em relação aos processos administrativos, o Departamento Jurídico atuou em órgãos públicos 
como Procom, Prefeitura Municipal de São Paulo, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal.

 Ainda para o ano de 2019, o Departamento lançou o Projeto “Informativo Legal”, cujo objetivo 
foi direcionado a auxiliar e informar a comunidade interna e externa. O projeto surgiu com a necessida-
de de criar um Manual de Procedimentos para o Departamento de Operações do Centro Universitário 
São Camilo, que abrangia direitos e deveres dos funcionários, questões éticas no ambiente de trabalho 
e comportamento pessoal diante de alunos e outros colaboradores. Assim, o “Informativo Legal”, com 
publicações mensais, abrangendo assuntos jurídicos do cotidiano, com distribuição impressa a todos os 
colaboradores do Centro Universitário São Camilo, e versão digital para comunidade externa.

TOTAL DE PRAZOS PROCESSUAIS  TOTAL DE AUDIÊNCIAS

                     234                    61

Equipe Departamento Jurídico

PASTORAL

 Em 2019 foram iniciadas as atividades do ano vocacional da Província Camiliana, no qual a Pasto-
ral Universitária iniciou uma reflexão no dia da comemoração de São Camilo de Lellis. Em seguida cada 
setor administrativo foi visitado  com mensagens que nos remete a reafirmar cada vez mais o exemplo do 
nosso patrono em nossas práticas pessoais e profissionais. Após o tríduo de preparação em cada Campi 
e Promove fomos visitados pela imagem peregrina e relíquias de São Camilo de Lellis, primeiramente no 
Campus Pompeia que tivemos a alegria da celebração eucarística durante a peregrinação e liturgia de des-
pedida para seguir para o Promove, no mesmo dia o Campus Ipiranga acolheu a imagem e relíquias com a 
oração do terço mariano.

 Além da comemoração do dia de São Camilo de Lellis também refletimos sobre a nossa prepara-
ção para o Natal  e também a paixão e ressurreição de Jesus Cristo nos Campi Pompeia, Ipiranga e Promo-
ve.

 As ações de caridade foram marcadas por arrecadações em parceria com os setores de biblioteca 
e Colégio Técnico São Camilo, beneficiando a população assistida pelo Instituto Rogacionista Santo Aní-
bal , Instituto Cristóvão Colombo e Centro Social Nossa Senhora do Rosário de Pompeia.

 Também houveram atividades culturais como aulas de violão que já existiam anteriormente, a 
retomada do Coral São Camilo na missa de encerramento do ano de 2019 e novidade foram as aulas de 
ukulele, que é um instrumento musical de cordas muito conhecido no Hawaii, e se mostra como fácil for-
ma de musicalização para desde os instrumentistas iniciantes quanto os já avançados.

 A Pastoral Universitária contribuiu para elaboração do livro Linhas de Ação Pastoral pela Associa-
ção Nacional de Educação Católica no Brasil e enviou artigo para o jornal informativo da Província Cami-
liana. 

 No âmbito da espiritualidade contribuiu nos encontros de adoração e terço mariano no Campus 
Ipiranga. Houve os encontros de coral em conjunto com as atividades de práticas chinesas no Promove. 
No Campus Pompeia houveram as missas semanais e o grupo de oração universitária. Podemos destacar 
a participação do Centro Universitário São Camilo junto ao Vicariato Episcopal para a Educação e a Univer-
sidade, onde instituições de ensino superior promovem encontros periódicos para desenvolverem futuras 
ações em conjunto dos setores de Pastoral Universitária.

“A Pastoral Universitária é uma presença da igreja para muitos que, além da 
formação profissional, procuram uma formação religiosa e espiritual”

Bruno de Macedo Postiglione
Pastoral Universitária Camiliana
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Quando fazemos tudo para que nos amem e não con-
seguimos, resta-nos um último recurso: não fazer 
mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o 
amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, 
melhor será desistirmos e procurar mais adiante 
os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços 
inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamen-
te, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é 
inútil esforçar-se demais, nada se consegue; outras 
vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. 
Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca fo-
ram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um 

Fluxo editorial para publicação da revista O Mundo da Saúde:

SETOR DE PUBLICAÇÕES 

 O Setor de Publicações do Centro Universitário São Camilo, foi criado para incentivar e dar suporte 
a divulgação da produção intelectual da comunidade acadêmico/científica, através da edição de livros, de 
anais de eventos, de informativos e de periódicos científicos.

O Mundo da Saúde

 Em 2019, concluímos com êxito as quatro edições do periódico, destaca-se dentre essas edições, a 
Especial de Medicina. Todas as publicações são de acesso livre e possuem editoriais em vídeo, legenda em 
inglês e tradução em Libras.

Em 2019, foram submetidos 193 artigos na nossa plataforma, totalizan-
do 780 autores cadastrados. Veja abaixo a situação destes artigos:

 Quanto as avaliações, foram analisados 180 artigos por nosso 
editor científico, e contamos com 595 avaliadores específicos, destes 
355 não responderam nosso contato e dos 240 que responderam, 94 
declinaram o convite. Veja no gráfico:
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Quando fazemos tudo para que nos amem e não con-
seguimos, resta-nos um último recurso: não fazer 
mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos 
o amor, o afeto ou a ternura que havíamos soli-
citado, melhor será desistirmos e procurar mais 
adiante os sentimentos que nos negaram. Não fa-
zer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, 
espontaneamente, mas nunca por força de imposi-
ção. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada 
se consegue; outras vezes, nada damos e o amor se 
rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre 
uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendiga-

O periódico conquistou novos indexadores mundiais, a SJR e a EZB 
(plataforma indiana) e revista no LivRe - Revista de Livre Acesso e 
adicionou na página inicial contador Internacional Flag Counter, que 
contabiliza o acesso de internautas de outros países.

Criação de questionário avaliativo, direcionado aos autores e avalia-
dores da revista.

Resultado, respostas dos autores:

• A maioria dos autores já publicaram em outras 
revistas científicas.

• A maioria não sentiu dificuldades em acessar a 
plataforma da revista.

• O auxílio da equipe editorial foi satisfatório, 
com 4.79 estrelas de 5.

• A maioria dos autores já citou outros artigos 
da revista.

Resultado, respostas dos avaliadores:

• A maioria dos avaliadores não conheciam a re-
vista.

• A maioria não sentiu dificuldades em acessar a 
plataforma da revista.

• O auxílio da equipe editorial foi satisfatório, 
com 4.93 estrelas de 5.

• O prazo de entrega do parecer foi confortável.

Demais Publicações

Participação da equipe 
em congressos, eventos 
e cursos de capacitação 

e aprimoramento

Concluímos o ano com 
grandes ganhos e boas 
projeções, além da nossa 
nova sala

Bruna San Gregório e Cíntia Machado
Setor de Publicações
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 Em consonância com o seu objetivo de proporcionar ambientes adequados ao desenvolvimento 
de atividades pedagógicas de integração entre a teoria e a prática, nos diversos níveis de ensino, em 2019, o 
Setor de Laboratórios viabilizou mais de 4200 utilizações de laboratórios, incluindo aulas práticas, reser-
vas para realização de trabalhos experimentais e atividades processuais, iniciações científicas, atividades 
das ligas acadêmicas, oficinas de simpósios, contrapartidas, locações, entre outros.

LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

Reservas de Laboratório 2019, total campi Pompeia e Ipiranga

Destaques do Laboratório em 2019:

Inaugurações e Revitalizações 

 Em fevereiro, foi finalizada a revitalização da Área Técnica e da Sala de Lavagem e Esterilização do campus 
Ipiranga. As reformas contemplaram a divisão e ampliação das áreas físicas, instalação de uma autoclave moderna, 
novo mobiliário, implementação do sistema de climatização VRF e nova iluminação. As melhorias foram embasa-
das no melhor aproveitamento do espaço físico, visando propiciar uma maior capacidade de produção e armazena-
mento de insumos laboratoriais e implementar o novo padrão visual da IES.  

 Em março, no subsolo do bloco B do campus Ipiranga, foram entregues os dois novos Laborató-
rios de Habilidades e Especialidades, completamente revitalizados, com nova proposta de layout integra-
do, visando oferecer maior realismo e versatilidade nas simulações de práticas hospitalares dos cursos de 
Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia, cursos Técnicos e de Especialização correlatos. 
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 Também em março, no campus Pompéia, foram entregues a Cozinha de Técnica Dietética e Culi-
nária e a Cozinha de Degustação e Demo.  A primeira, foi projetada com oito estações de trabalho indus-
triais e independentes.  Já a segunda, recebeu novo mobiliário para as áreas de preparo e degustação.

 Em agosto, inaugurou-se o Laboratório de Antropometria, no bloco B do campus Pompeia. Este 
novo ambiente didático foi projetado para as aulas de avaliação nutricional e para a prática de habilidades 
de enfermagem.

 Como prática inovadora, em 2019, teve início a construção do Laboratório de Simulação Realística 
(LabSim) no campus Ipiranga. Com uma área de 124 m2, este novo ambiente didático foi projetado com 
duas salas de simulação high-tech, uma enfermaria com três leitos, duas salas para debriefing, duas sa-
las de controle operacional e duas áreas de estoque. Estes novos ambientes simulados, com previsão de 
inauguração em março/2020, serão equipados com simuladores de alta e média fidelidade e manequins 
de habilidades para a criação dos mais diversos cenários clínicos.

Melhorias nos laboratórios de anatomia

 O acervo de modelos anatômicos sintéticos dos laboratórios de anatomia do campus Ipiranga 
recebeu um expressivo aditamento com a aquisição de 34 novos modelos, dentre eles: órgãos da face, 
crânios, cérebros, medulas, torsos completos com órgãos internos, dentre outros. Para o acervo de peças 
naturais, além do habitual trabalho de conservação, visando o aumento de número de peças por aluno e 
evidenciação de novas estruturas, foram produzidas: 09 novas peças de sistema digestório; 19 peças de 
sistema urinário; 05 do sistema cardíaco; 07 peças do sistema respiratório, além da introdução de 02 no-
vos cadáveres completos dissecados e 100 novos esqueletos naturais.

 No campus Pompeia, os Laboratórios de Anatomia I e II foram equipados com 14 novas mesas 
de necropsia, bancos ergonômicos e 02 lousas interativas para acesso à softwares de anatomia (Visible 
Body) e imagens médicas (IMAIOS). O acervo natural, por sua vez, foi suplementado com 03 novas peças 
de sistema respiratório, 06 peças de sistema nervoso, 01 peça de sistema urogenital, 02 peças de sistema 
digestório, 01 peça de circulatório e 09 de sistema esquelético. Além disso, a equipe técnica produziu 20 
novos modelos anatômicos artificiais resinados. 

Novos Recursos 

CAMPUS IPIRANGA: aparelho de fototerapia; aparelho de terapia combinada; balança analítica; balan-
ça semi-analítica; banho-maria para cortes histológicos; centrífuga hematológica; desfibrilador externo 
automático de treinamento; eletrocardiógrafo; freezer horizontal; manequim de acessos vasculares; ma-
nequim simulador para exame de próstata; micrótomo; pipetador automático; refrigerador; balanças an-
tropométricas adulto; braços de punção venosa; cabeças de intubação adulto e pediátrica; estadiômetros 
portáteis; estufas bacteriológicas; simuladores de cateterismo vesical; pHmetros; torsos de RCP com fee-
dback; contadores de células; microscópios binoculares; oxímetros de pulso; micropipetas; entre outros;

CAMPUS POMPEIA: aparelho de terapia combinada; balança analítica; balanças antropométricas adul-
to; balança semi-analítica; manequim RN para treinamento de RCP e intubação; modelo anatômico de 
musculatura do pescoço e da cabeça; pipetador automático; oxímetro de pulso; estadiômetros portáteis; 
modelos anatômicos de cérebro com artérias; microscópios binoculares; modelo anatômico de coração 
3x o tamanho natural; modelos anatômicos de hemiface; torsos de RCP; frequencímetros; micropipetas, 
entre outros.

Outras benfeitorias:

Instalação de rede de ar comprimido para utilização nas práticas de oxigenoterapia e ventilação mecânica 
nos laboratórios de Habilidades, Especialidades, Cinesioterapia e Eletroterapia, campus Pompeia;

- Instalação de nova câmera e software de manipulação de imagens microscópicas no laboratório Multi-
disciplinar (Microscopia), campus Pompeia;

- Aquisição de nova cama hospitalar motorizada para o laboratório de Especialidades, campus Ipiranga.

André Barros e Livia Alves
Supervisores dos Laboratórios
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 A área de Suprimentos, realiza principalmente a captação e seleção de fornecedores, tomada de 
preços e negociação, para todas as compras de produtos, e contratação de serviços necessários ao pleno 
funcionamento da Instituição. O setor de Estoque e Logística é responsável por todas as movimentações 
de almoxarifado, bem como controle de frota, malotes, correios e motoboy. Essas duas grandes áreas se 
reportam a uma Coordenação única, por isso, o setor recebe o nome de Suprimentos e Logística. Nosso 
grande desafio é atender as necessidades Institucionais com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e 
gerando saving.

 A atuação do setor de Suprimentos tem como objetivo garantir o fornecimento dos insumos e 
serviços necessários à operação e funcionamento da empresa, dentro de um padrão de qualidade, dos 
custos e prazos definidos. O processo de compras segue um fluxo definido e com algumas etapas funda-
mentais são elas: captação e seleção de fornecedores, tomada de preços, tabulação dos dados e validação 
técnica, negociação e aprovação/contratação. 

 A área de Suprimentos atende anualmente de 2.300 à 2.500 solicitações de compras, a média 
mensal é de 189 à 209 solicitações.

SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES

2019     2503 – MD 209

2018     2266 – MD 189

2017     1832

2016     1566

2015     1145

 As solicitações são diversas, e categorizadas de acordo com os segmentos de mercado, como: 
Manutenção Predial e Obras, Tecnologia da informação, Insumos para aulas práticas de laboratório, Livros 
e revistas, Alimentos, Eventos, Contrapartidas, Seguros, Contratos de serviços diversos.

 A negociação tem papel fundamental neste processo, e visa explorar o poder de barganha de 
forma a alcançar o melhor preço para as melhores propostas/produtos. Em estudo por amostragem rea-
lizado a partir de relação de contratos de manutenção predial e obras constatamos a redução de 8 à 12% 
no custo final através das negociações.

 Para tanto, o planejamento e antecedência dos pedidos é fundamental. Neste sentido, temos 
trabalhado com as diversas áreas da Instituição, novos fluxos e adequação dos prazos para emissão das 
solicitações.

 Foram criados procedimentos padronizados para emissão de solicitação de compras, elaboração 
de contratos, fluxos de logística.

 A demanda para compra de insumos destinados a aulas práticas de laboratório possui destaque. 
Portanto realizamos um estudo e análise estatística para demonstrar a quantidade de solicitações aten-
didas dentro ou fora dos prazos e realizamos melhorias nos processos. 

 Investimentos: Plataforma Bionexo, Base de fornecedores e histórico de compras, follow-up via 
rede com laboratório (anexo slides com estatísticas).

Estoque

 Seu objetivo é garantir a qualidade e quantidade dos produtos estocados, de forma segura para 
que não afete nos demais setores do Centro Universitário São Camilo. OBS: O estoque do Centro Univer-
sitário São Camilo é interno, apenas com reposição de materiais no que diz respeito aos segmentos de 
limpeza, escritório, laboratório e papelaria. 

 Realizamos a reestruturação de grupos de produtos, descarte de insumos obsoletos, regulariza-
ção saldo físico versus sistema. Adequação dos fluxos de malote e transportes.

Posição de estoque

2014     $ 781.164,38

2015    $ 501.414,84

2016    $ 199.664,78

2017    $ 201.856,78

2018    $ 204.004,36

2019    $ 196.429,00

Contratos e parcerias.

 Foram firmadas parcerias com fornecedores e identificadas sinergias com Hospital São Camilo - ar 
-condicionado compra direta com fabricante Daikin. Fornecimento de papel A4 - Autopel. Uniformes Ins-
titucionais Sunny. Hortifruti Ethos. BRF. Melhoramentos. Licenças Innovent e Adobe Solonetwork.
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 Projetos em andamento: TOTVS fluxo de compras em sistema – o projeto está em andamento 
junto a mantenedora.

***Curiosidade: o setor de Suprimentos em parceria com colaborador Adilson realizou algumas oficinas 
de Língua de Sinais – Libras para melhor comunicação da equipe com o colaborador.

Treinamentos

Ariadne da Nóbrega Trigueiro
Coordenadora de Suprimentos e Logística
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 A Coordenação de Operações é responsável por toda a manutenção da infraestrutura referente 
aos serviços de limpeza e conservação interna e externa dos prédios, serviços gerais, de vigilância, porta-
ria, jardinagem, manutenção predial e de equipamentos. Além disso, presta apoio a diversas ações acadê-
micas importantes, tais como: eventos de extensão, feiras, formaturas, congressos, entre outras.

COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES

 A Coordenação de Operações é responsável por toda a manutenção da infraestrutura referente 
aos serviços de limpeza e conservação interna e externa dos prédios, serviços gerais, de vigilância, porta-
ria, jardinagem, manutenção predial e de equipamentos. Além disso, presta apoio a diversas ações acadê-
micas importantes, tais como: eventos de extensão, feiras, formaturas, congressos, entre outras.

Atendimentos e chamados em 2019

584 Chamados Manutenção e Limpeza  

2500 Vistorias de ambientes e limpeza realizadas pelos Líderes de Limpeza e Operadores de Campus 

1229 Vistorias realizadas pelos Líderes de Manutenção e Operadores de Campus 

PROMOVE

• Laboratório destinado aos Narizes de Plantão

• Criação da Sala de Paramentação

• Adequações de acessibilidade

• Laboratório destinado aos Narizes de Plantão

• Migração da Farmácia Escola para o 2° andar

• Adequações nos Ginásios Terapêuticos

• Novos Consultórios de Medicina

• Novas salas para atendimento aos pacientes

• Consultórios climatizados

• Padronização de cores Institucionais

• Novos mobiliários 

• Fechamento em vidro da entrada principal
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Adequações 2019 

POMPEIA
• Reforma da Reitoria

• Reforma com ampliação da sala dos professores

• Novo telhado no Bloco C

• Adequações na Clínica de Psicologia

• Reforma de carteiras universitárias

• Pintura com as cores institucionais

• Troca de prancheta

• Troca do estofado

• Reforma do Laboratório TDC

• Revitalização da Biblioteca

• Sistema de Coleta e Utilização de Água Pluvial

• Adequações nos Laboratórios de Informática 1 e 2 – 4° 
andar no bloco A:

• Criação do laboratório de Antropometria

• Novo estúdio EaD 1° andar bloco A

• Sala “Endomarketing” Mezanino

• Criação do no setor de Egressos

• Criação do no setor NAPE

• Adequações no 5° andar do bloco A

• Novo Setor de Publicações
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IPIRANGA

• Ampliação do VRF (sistema de climatização) Bloco 
A 1º, 2º e 3º andares 

• Criação dos novos setores Administrativos

• Reforma com ampliação das salas dos professores

• Instalação de novo modelo de Forro

• Térreo do Bloco A

• Espaço Zen

• Acervo Biblioteca 

• Início da Implantação de Sistema VRF (Climatiza-
ção) no Bloco B

• Revitalização do 3° Andar no Bloco B

• Reforma do Pequeno Auditório:

• Reforma e adequações do Grande Auditório

• Adequações do Foyer

• Reforma/ adequações nos laboratórios BS01 e BS02

• Adequação sala reitoria 3º andar - Bloco A

• Adequações no Laboratório Microbiologia A106

• Novo conjunto de sanitários no 2° andar do Bloco B

• Revitalização do corredor do 3° andar do Bloco A

• Revitalização do andar térreo do Bloco B

• Novas salas de estudo em grupo na Biblioteca 

• Novo conjunto de sanitários no subsolo do Bloco C

• Construção do Laboratório TDC

Equipe Coordenação de Operações
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SECRETARIA GERAL

 A Secretaria Geral Acadêmica, é responsável pelo gerenciamento dos registros acadêmicos dos 
alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, desde o ingresso até a sua conclusão de curso e/ou cola-
ção de grau.

A Secretaria Geral está estruturada conforme organograma abaixo:

SECRETARIA 
GERAL

 Secretaria de Graduação

 Secretaria de Pós-Graduação

Central de Atendimento Acadêmico

Setor de Registro de Diplomas

Central de atendimento acadêmico

 Este é o canal direto de comunicação e prestação de serviços, aos alunos do Centro Universitário 
e tem como objetivo facilitar a obtenção das informações inerentes aos processos Institucionais, regu-
lamentos, acompanhamento do calendário acadêmico, entre diversos outros serviços em nível de Gra-
duação; Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) e Técnico, para alunos e ex-alunos, alunos inativos e 
público externo.

ATENDIMENTO EM NUMEROS
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 Atividades realizadas durante o ano de 2019

 A equipe participou de capacitações sob as temáticas: Operadores de Contact Center, Excel Bási-
co, A Arte de Agregar Valor ao seu Atendimento (Abordando o tema de inteligência emocional e Gestão 
de Conflitos) e participou de um treinamento de reciclagem sobre os procedimentos realizados pelo NAE. 
Além dos treinamentos já citados acima, a equipe gestora participou dos treinamentos: Negociação e 
Administração de Conflitos, Gestão Inteligente do Tempo, Rafting Comportamental e Gestão de Crises.

IMPLANTAÇÕES EM 2019:

• Implantação de novos serviços via portal, como: atualização de dados cadastrais e atualização de 
dados para emissão do diploma que permite anexar documentos.

• Auxilio na implantação de novos serviços no portal como solicitações para o Nape, Cpq, solicitações 
de pós-graduação e técnico via portal acadêmico.

• Melhoria no sistema de gerenciamento de fila, com novos relatórios e dashboard de controle de tem-
po de espera.

• Divulgação de telefone fixo (11) 3465-2652 para nossa central de atendimento telefônico, facilitando 
o contato de alunos que residirem em outros municípios.

• Participação na implantação da matricula de graduação através do sistema Totvs, agilizando o proces-
so de efetivação de matricula com geração de RA automático.

• Ampliação dos serviços que podem ser requeridos através do e-mail aluno @, minimizando a necessi-
dade de comparecimento presencialmente para efetivação das solicitações.

• Melhoria no processo de solicitação de cartão de acesso para alunos ingressantes de cursos presen-
ciais (autonomia para o aluno).

• Envio de demandas dos alunos de cursos a distância via correio.

• Interação e Participação do setor no Colap e workshops do Prouni.

• Disponibilização de documento aos alunos em situações emergenciais, utilizando o serviço de anexos 
do portal.

• Adesivação do setor e inserção de placas distinguindo as áreas acadêmica e financeira, dentro da Cen-
tral de Atendimento.

 
Secretarias Acadêmicas

 As secretarias acadêmicas são setores responsáveis por gerenciar e supervisionar todas as de-
mandas de contexto acadêmico administrativo referentes ao ingresso e registro dos discentes. Cabe ao 
setor realizar o processamento dos serviços abertos na Central de Atendimento Acadêmica.

 As secretarias estão definidas e distintas pelas demandas de graduação e pós-graduação, contan-
do com profissionais capacitados e liderados por supervisão direta das assessoras de processos acadêmi-
cos.

  
Pós-graduação

 O ano de 2019 foi marcado por grandes mudanças na Pós-graduação do Centro Universitário São 
Camilo, com a oferta de novos cursos, abertura de novas turmas de EaD e aumento significativo do núme-
ro de alunos.      

 E para atender todas as demandas, foram realizadas várias ações:    

• Aprovação do novo regulamento, que trouxe fluidez nos processos;    

• Disponibilização de serviços via Portal, trazendo comodidade aos alunos e agilidade nos fluxos inter-
nos; 

• Contratação de novos colaboradores que vieram agregar o setor;   

• Início do processo de curadoria e digitalização dos registros acadêmicos;

• Alteração no ambiente de trabalho, proporcionando nova organização física com postos de trabalho 
harmonizados.
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Números da secretaria: Graduação:

 A secretaria de Graduação, em 2019, teve como desafio revitalizar processos, principalmente para 
atender demandas de alteração na legislação. Neste contexto foram realizadas as ações abaixo:  

• Modelo de gestão descentralizada com a participação do time na tomada de algumas decisões. Este 
modelo favorece múltiplos olhares para o melhor resultado;

• Adequação de processos para otimizar o tempo de espera do aluno;

• Parceria com as coordenações, disponibilizando autonomia para análise de processos especiais, evi-
tando indeferimentos e reanálises;

• Desenvolvimento do projeto de secretaria digital;

• Alteração de ferramenta para enturmação de disciplinas nucleadas;

• Organização dos arquivos acadêmicos;

Números da secretaria de Graduação:
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Setor de registro de diplomas e certificações

Números do setor:

• Diplomas emitidos e registrados (graduação e Stricto Sensu): 962

• Certificados de conclusão (Pós-graduação): 970
 
Implantações:

• Diplomas de graduação emitidos eletronicamente pelo sistema 
acadêmico Totvs;

• Registros de diplomas de graduação em cumprimento a nova legis-
lação do MEC.

Mônica Abel
Secretária Geral
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 A atuação do departamento de Tecnologia da Informação envolve todas as atividades, dados, 
softwares, programações que utilizam de recursos computacionais e tecnológicos para atuar dentro da 
instituição. Tais ferramentas são utilizadas para gerar melhorias e agilidade no dia a dia.  

 Ainda, o domínio dessas habilidades pelo setor é essencial para que o Centro Universitário possa 
se destacar tanto interna quando externamente e perante o mercado.  

Em 2019, o TI atuou de formas diversas. Acompanhe:

TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

UNIDADES ATENDIDAS CHAMADOS PROJETOS

Coordenação 3 12 7

Gráfica Digital 3 804 0

Infra 3 302 12

Laboratório 2 463 3

Sistemas 3 1094 29

Supervisão 3 51 3

Suporte 3 2503 3

Total 5229 57

Atendimentos de laboratório e serviços Office 365.

 Como resultados tivemos o aumento na quantidade de solicitação de uso dos serviços, sendo 
FORMS 31%, SWAY 24%, OneDrive 33%, Sharepoint 6%, Stream 4%.

 Aumento da solicitação de reservas de laboratório, comparado a 2018 de: 18% Ipiranga e 7% em 
Pompeia.

Serviços/Atendimentos 0365 Ipiranga Pompéia

Criação de novas contas de e-mail aluno 1132 - -

Criação de novas contas de e-mail docente 229 - -

Quantidade de reservas de laboratórios 
de informática - 913 447

Percentual de ocupação dos laboratórios 
de informática - 73% 62%

Quantidade de provas realizadas 
em laboratório - 3991 1587

Quantidade de atendimentos à 
comunidade acadêmica - 317 146

Projeto de digitalização de acervo acadêmico

 Atendendo a portaria 315, o TI atuou, com o apoio dos setores envolvidos no projeto e fornecedor 
IMATEC.

 Foram produzidos pouco mais de dois milhões e duzentos mil de páginas que já estão indexadas 
e disponíveis na plataforma da IMATEC para a consulta.

• Disposição do portal para informações de TI aos docentes 

• Disposição do portal para informações sobre o projeto de digitalização de acervo acadêmico e treina-
mento

• Construção de formulário inteligente para pesquisa em Nutrição

• Passagem de cabeamento de rede a todas as novas salas de aula do 3º andar do bloco B - Disposição 
do portal acadêmico – solicitações de serviços aos alunos da Pós-Graduação

• Finalização da instalação das catracas no Promove

• Instalação de equipamento de wi-fi no anexo Promove 

• Instalação de catracas em novo acesso Promove

• Finalização da digitalização de documentos unidade Bahia

• Criação e importação de dados para a nova Pós em parceria com a FEHOSP

• Entrega dos indicadores de Medicina (Educacionais)

• Instalação de Skype for Business personalizado para atender a colaborador com necessidade especial 

• Instalação de QR code catracas

• Finalização de criação de formulário para a campanha de avaliação Nutricional

• Adequações legais aos processos de: diploma a alunos e classificação de candidatos.

• Instalação dos recursos de TI para o laboratório de simulação realística

• Instalação do recurso de chamada de emergência no Promove
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• Instalação da função Private a impressoras compartilhadas

• Criação de Comitê Lei Geral de Proteção de Dados TI

• Melhorias no sistema de Eventos

• Solicitação de reserva de veículos via Intranet

• Criação de relatório de acompanhamento de conteúdo e frequência docente – Pós-Graduação

• Atualização e execução de plano de segurança da informação

• Ampliação do serviço de oferta de estágio por meio do site

• QRCode Leitura para baixa em presença e retirada de materiais

• Ajustes de melhorias no sistema de eventos (compra com promoção, geração de certificados automa-
tizados e administração de boletos)

• Implementação de novo serviço em Intranet

• Implementação de novo serviço em Intranet: Programa de iniciação científica

• Melhorias no sistema de atendimento Psicológico

• Cabeamento estruturado de rede em salas de aula Ipiranga e ampliação da oferta de Internet

• Ampliação da quantidade de pontos de acesso wi-fi nas unidades

• Implementação de novo serviço em Intranet

• Disposição de novo serviço de solicitação de carteirinhas

• Ampliação de serviço wi-fi e mudança no sistema de autenticação

• Aplicação de recursos de acessibilidade

 Todas as ações tiveram como foco a otimização do tempo e de processos, tanto para os departa-
mentos envolvidos, quanto para atendimento e redução de chamadas em TI; Disseminação da informa-
ção, Redução de custos Institucionais; Cumprimento legal; Otimização do processo; Melhoria na gestão 
do processo; Conscientização e, neste ano, especialmente voltado para Lei de proteção de dados. Pensan-
do sempre na eficiência para melhores resultados em economia de tempo e maior produtividade

Denis Rodrigo de Lima
Coordenador de TI

 A área de Gestão de Pessoas Camiliana é composta por 3 departamentos: Administração de Pes-
soal, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. Juntos atuam principalmente no cuidado aos seus 
clientes internos, os colaboradores da organização.

 A área de Administração de Pessoal, popularmente conhecida como DP, atuam principalmente 
com o processamento (folha de pagamento, benefícios, registros, horas trabalhadas, entre outros) e as 
relações burocráticas (trabalhista e previdenciária). Quanto ao Recursos Humanos, sua atuação é mais 
voltada para relações das pessoas frente ao trabalho (seleção, treinamento, desenvolvimento, entre ou-
tros). A Segurança do Trabalho, realiza a promoção da segurança no ambiente profissional, com foco na 
minimização de doenças e acidentes ocupacionais.

 Em 2019, a Gestão de Pessoas (GP) buscou a criação de novas relações e métodos de trabalho. 
Pouco a pouco, mudando sua forma de conduzir processos e se relacionar com a Instituição, o Recursos 
Humanos vem buscando equilíbrio na disseminação de nossa cultura, frente as novas demandas de pes-
soas e trabalho. 

 Pensando em aumentar as pontes de relacionamento entre o setor e colaboradores, implantamos 
o Plantão Semanal no campus Ipiranga. Intercalando o atendimento de Administração de Pessoal e Re-
cursos Humanos. Assim, os colaboradores da unidade passaram a ter, atendimento presencial, além dos 
já existentes, como telefônico e e-mail eletrônico. 

 Padronizamos o processo de contratação, para que todas as demandas sejam atendidas com mais 
agilidade e qualidade. Podendo assim, iniciarmos o projeto de Integração de Novos Colaboradores. Repas-
sando aos recém-contratados, nossos valores, dando-lhes o suporte inicial, no processo de adaptação. 
Compartilhamos, ainda, através de e-mail institucional, comunicado de “boas-vindas”, com foto e infor-
mações dos admitidos, expandindo a integração aos novos, como os antigos camilianos. 

 Ao longo do ano, tivemos 116 vagas no corpo técnico administrativo e 76 em nosso corpo aca-
dêmico. Entre essas, 25% das posições técnicas administrativas, foram preenchidas por oportunidades 
internas.  Um aumento de 14%, comparado ao ano anterior. Reflexo de uma comunidade mais preparada 
e mais confiante nos processos internos. Aumentando, assim, as oportunidades de crescimento e desen-
volvimento de nossos colaboradores.

GESTÃO DE PESSOAS
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 E, ao falarmos sobre uma comunidade mais preparada, no ano de 2019, tivemos aproximadamen-
te 3501h30m formais, dedicadas a treinamento e desenvolvimento das equipes técnicas administrativas. 
Entre os temas abordados, tivemos Gestão de Conflitos, Atendimento ao Cliente, Descobrindo Compe-
tências, Trabalho em Equipe, Cursos de Formação, Gestão de Tempo, Etiqueta Empresarial,  participação 
em diversos Congressos de Classe, entre outros diversos temas. 

 Entre as atividades comportamentais podemos destacar o Rafting para Líderes e o Escape 60. 
Ambos com foco em estratégia e trabalho em equipe. Um focado em desenvolvimento de competências 
de liderança, o outro em integração entre as equipes departamentais. Mantivemos o foco no desenvolvi-
mento, mas com propostas novas, extraindo nossos colaboradores de seus ambientes habituais, permi-
tindo a exploração de novos cenários, estimulando a consciência de competências, muitas vezes desco-
nhecidas pelo próprio indivíduo. 

 Claro, que este processo de mutação, possui fases e estamos construindo nossas etapas com 
calma e cautela, buscando cada vez mais as melhores práticas de Gente e Gestão. Então, finalizamos um 
ano muito conscientes das mudanças alcançadas e das que caminhamos para alcançar, animados para o 
início de um novo ciclo, cheio de projetos e aspirações, para juntos compartilharmos cada vez mais nossos 
valores camilianos, em uníssono com as práticas organizacionais. 

Gestão De Pessoas
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COMUNICAÇÃO- MARKETING

 A Comunicação do Centro Universitário São Camilo tem como papel promover a sintonia entre 
a realidade institucional e a social, como estratégia para consolidar uma gestão compartilhada inter-
namente com todo o corpo social, visível ao meio externo, ao mesmo tempo em que se incorpora nas 
suas políticas. Temos um sistema caracterizado pela atualidade, clareza, rapidez e credibilidade das in-
formações, possibilitando a integração entre os segmentos do corpo social e entre as áreas, facilitando 
o relacionamento com os agentes do ambiente externo, e ao mesmo tempo, flexibilizando os processos 
decisórios, permitindo a democratização das informações e da gestão.

 São seis áreas, subordinadas à Coordenação de Comunicação e Marketing, a saber: 

• Comunicação: responsável pela divulgação dos produtos da Instituição para prospects, alu-
nos e colaboradores, por meio de comunicação de massa, bem como redação, revisão de 
textos, análise de mídia, atendimento e seleção de veículos e agência de propaganda.

• Promoção: desenvolve ações de interação junto ao público-alvo, por meio da realização de 
eventos dentro e fora da Instituição, ações promocionais em pontos estratégicos, além da 
utilização de ferramentas de marketing direto.

• Mídias digitais: responsável pela criação, atualização e manutenção do site São Camilo; cria-
ção de hotsites e blogs; divulgação da marca e produtos por meio das redes sociais; acompa-
nhamento de mídia on-line, bem como sugestões de novas mídias e formatos para as cam-
panhas.

• Relacionamento: responsável pelo relacionamento com escolas de ensino médio, prospecção 
e formalização de parcerias com empresas, oferecendo benefícios aos seus colaboradores e 
associados. Realizam contato com candidatos. 

• Criação: responsável pela criação, editoração, produção e impressão de todo o material pro-
mocional e de comunicação da Instituição.

• Central de Relacionamento: responsável pelo atendimento, ao público interessado, por tele-
fone, redes sociais ou presencialmente para sanar dúvidas em relação aos cursos, a institui-
ção e as formas de ingresso. Realização de follow-up com os candidatos por telefone, e-mail 
e SMS para estimular sua continuidade no processo de ingresso da Instituição. Aplicação de 
prova para candidatos do processo seletivo. Apresentar as Instalações da instituição aos in-
teressados, estimulando sua escolha pelo Centro Universitário São Camilo.  

 É por meio destes canais que oferecemos informações sobre nossos eventos, atividades de ex-
tensão, comunicados, editais, etc. No ano de 2019, enviamos 1003 comunicados sendo, em sua maioria, 
comunicados referentes ao RH/DP, sobre eventos e atividades internas realizadas para colaboradores com 
as ações de Endomarketing, pesquisas CPA, informativo 5R’s... contemplando alunos, ex-alunos, comuni-
dade interna e externa. 

 Marcamos presença também no Twitter, Facebook, Instagram, Linkedln e Youtube ampliando a 
aproximação e interação com seus públicos e aumentando o alcance e potencial dos materiais de divulga-
ção produzidos pela área de Comunicação e Marketing da Instituição.

Rede Social Descrição 2017 2018 2019
Facebook Fãs 85.157 90.927 94.390

Twitter Seguidores 3.040 2.958 2.978
LinkedIn Seguidores 24.742 36.373 55.048
You tube Views 51.528 56.600 63.170
Instagram - 6.897 12.564 21.310

 Instagram com publicações identificadas com as hashtags #saocamilosp e #orgulhodesercami-
liano e #alegriadesercamiliano, além da divulgação dos posts institucionais e de campanhas. O uso dos 
stories também tem sido explorado, gerando grande identificação com o público-alvo além do aumento 
no número de interações.  

 Youtube, com o canal São Camilo Play, em parceria com Núcleo de EaD, para produção de vídeos, 
trazendo temas relevantes de diversas áreas da saúde, além dos vídeos promocionais de captação dos 
cursos.
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 São Camilo na Mídia - Publicação eletrônica mensal voltada para docentes, 
funcionários e alunos com informações gerais sobre a Instituição.

A São Camilo também participa das Feiras de Profissões 
organizadas por colégios, onde oferecemos informa-
ções à sua comunidade. Este é um momento de escla-
recimento de dúvidas, oferta de materiais informativos 
e principalmente de palestras, realizadas por nossos 
docentes, onde abordam temos relacionados às profis-
sões, áreas de atuação, mercado de trabalho e possibi-
lidades de carreira.

Nossas instalações são abertas para a realização de 
eventos externos, sendo o espaço aproveitado para 
apresentarmos a nossa Instituição e nossos cursos en-
tre os participantes, por meio de materiais informativos 
e fixação de banners.

Eventos Realizados 2019
Visitas Monitoradas 11

Eventos Pós-Graduação 25
Feiras de Profissões 81

 Atuamos também na comunicação com empresas parceiras, com estratégias definidas em con-
junto buscando atender às particularidades de comunicação de cada empresa. As parcerias firmadas são 
feitas especialmente com o objetivo de oferecer benefícios aos colaboradores das empresas, estimulando 
seu ingresso no mundo universitário.

 Na área de Central de Relacionamento, alinhados aos objetivos de captação de novos alunos, em 
2019, foram realizadas a implantação de uma ferramenta de CRM - Customer Relationship Management, 
que com apoio da equipe de TI integramos ao TOTVS, que nos permitiu aprimorar diversos pontos impor-
tantes no processo de captação da Graduação:

2017 2018 2019

Receptivo 
Chamadas 
atendidas

39.527 32.286 35.735

Follow-up
Chamadas 
atendidas 

16.850 26.103 35.657

Redes Sociais 660 1.783 1.146

Presencial
Atendimento nas 

unidades
- 902 2112

Nível de Serviço
Capacidade de 

atender o candi-
dato em até 50 

segundos

95% 96% 94%

Comunicação - Marketing
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ENDOMARKETING

 No ano de 2019, conforme Ato de Nomeação, a Comissão de Endomarketing passou por algumas 
alterações na composição de seus membros, sendo então constituída pelos colaboradores: Simone Gar-
cia Sanches, Thiago Fernando S. Simões, Pe. Anísio Baldessin, Luciana Vitalino de O. Camelo, Juliana Vale 
dos Santos e as novas integrantes, Monica Gomes Abel e Joice Alvarenga G. Veloso.

 Um dos grandes desafios da Comissão de Endomarketing no período foi manter o engajamento 
institucional, para tanto, inúmeras ações foram planejadas com o objetivo de envolver todos os colabora-
dores. 

 A Comissão deu continuidade aos trabalhos e buscou intensificar as ações de melhoria do clima 
organizacional, contribuindo com os anseios de motivação e satisfação dos colaboradores. Acreditamos 
que a Instituição tem colhido os frutos das ações desenvolvidas ao longo desses anos.

Comemoração do Carnaval 

Em março/2019 a Comissão de Endomarketing 
preparou uma surpresa para os colaboradores, 
com o Tema de Carnaval: “Caia na Folia”. Como 
meio de proporcionar um ambiente descontra-
ído e alegre, foi montado nas Copas das suas 
unidades um cenário bem alegre, com dispo-
sição de acessórios do tema proposto, onde o 
colaborador tinha a oportunidade de tirar fo-
tos individuais e com os colegas de trabalho. 

Objetivo da ação: promover um momento de 
integração e divertimento, além de divulgar a 
marca por meio da publicidade individual dos 
colaboradores em suas redes sociais.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Comissão programou a Semana da Mulher, oportuni-
dade em que mensagens foram encaminhadas, diariamente, nos e-mails de todos os colaboradores, com 
conteúdo como:

•A história da mulher no mundo;

•A história da mulher no Brasil;

•Conceito de empoderamento feminino;

A campanha teve como temática central: #olheparasi. Houve adesivasão com a #olheparasi nos elevado-
res e espelhos da Instituição.

Com base nessa ideia, todas as colaboradaras foram presenteadas com um espelho de bolsa. Foram entre-
gues 550 espelhos.

•Princípios do empoderamento feminino;

•Dados da ONU;

•Mulheres no Centro UniversitárioSão Camilo;

Páscoa 

Seguindo a tradição, neste ano também houve a 
celebração ecumênica da Semana Santa, organi-
zada em conjunto com a Pastoral. Em 18 de abril 
foram celebradas as missas no Campi Ipiranga e 
Pompeia.

Nessa mesma ocasião, os colaboradores foram 
agraciados com ovos de chocolate.

Objetivo da ação: Celebração da semana santa e 
integração dos colaboradores de unidades.

Dia das Mães 

As mães foram recebidas com um delicioso al-
moço oferecido nas copas principais dos campi 
Ipiranga, Pompeia, com a presença das mães do 
Promove e Colégio São Camilo, com o Tema: “A 
vida é massa! Basta caprichar no molho”. Dentro 
dessa temática as mães camilianas participaram 
de um delicioso rodízio de pizza e receberam 
como recordação do momento, um prato deco-
rativo. 

Objetivo da ação: Homenagear as mães camilia-
na e proporcionar um momento de alegria com 
boa comida.

Ainda em comemeração a Semana da Mulher, a Instituição organizou uma palestra com o tema: “Ser mu-
lher na contemporaneidade: desafios e conquistas”.

Objetivo da ação: Valorização do universo feminino na Instituição.
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Dia de São Camilo e Festa das Nações

Esse ano, em comemoração ao Dia de São Camilo de Lellis, 
a Instituição organizou uma missa, cumprindo a tradição. 
A missa foi celebrada no dia 15 de julho no Campus Ipiran-
ga, pelo Sr. Vice-Reitor Pe. Anísio Baldessin. 

Antes da celebração ecumênica, o Sr. Reitor Pe. João Ba-
tista Gomes de Lima, falou com os colaboradores sobre o 
Ano Vocacional, apresentando a todos os princípios e ca-
minhos camilianos.

Ao término da Missa em Celebração ao Dia de São Camilo, 
a equipe de Endomarketing iniciou a homenagem aos co-
laboradores e docentes por tempo de casa, em reconheci-
mento aos anos de dedicação. O evento é parte integrante 
do Projeto “Orgulho de ser Camiliano”. A iniciativa celebra 
o reconhecimento e agradecimento ao colaborador que, 
há 10, 15, 20, 25 anos ou mais, faz a história do São Ca-
milo. A cada colaborador homenageado foi encaminhado 
um convite para participação no evento, e durante a cele-
bração a Instituição entregou como lembrança, uma Placa 
de Homenagem e um Carregador Portátil de Celular com 
o logo da Instituição, como agradecimento pelos anos de 
dedicação.

Na sequência, continuando as comemorações do dia, a 
Comissão organizou a tradicional Festa Julina, com o Tema 
Festa da Nações, com comidas típicas, brincadeiras e mú-
sica ao vivo. 

Objetivo das ações: Celebrar o Dia de São Camilo, homenagear os anos de dedicação dos colaboradores 
e proporcionar momento de descontração e confraternização entre os colaboradores, durante a tradi-
cional Festa Julina.

Dia das Pais

Em homenagem aos pais camilianos, a Comissão 
organizou, nos dias 07 e 08 de agosto, nos Campi  
Ipiranga e Pompeia, respectivamente, um evento 
especial com gastronomia de boteco. Para des-
contrair e confraternizar, ficou à disposição me-
sas de jogos, como pingue-pongue, Sinuca, Domi-
nó e Baralho. A alimentação foi de petiscos para 
que todos pudessem aproveitar.

Objetivo da ação: Homenagear os pais camilia-
nos, proporcionando um momento de alegria 
com boa comida.

Ano Vocacional 

Em 2019, as Entidades Camilianas do Brasil receberam a Imagem Peregrina e Relíquias de São Camilo de 
Lellis. 

Com o Centro Universitário São Camilo não foi diferente, em 19 de agosto, a Comissão preparou, no 
Campus Pompeia, uma Celebração de Recepção da Imagem, onde os colaboradores acompanharam, em 
procissão, a imagem até o Auditorio da unidade.

No dia 21 de agosto, as Unidades Promove e Ipiranga recepcionaram a Imagem, com um momento de 
oração. 

A Imagem e as Relíquias de São Camilo de Lellis permaneceram nas capelas das unidades Ipiranga e 
Pompeia, oportunidade em que os colaboradores puderem visitar e fazer suas orações. A Comissão dis-
ponibilizou ainda, uma “Caixinha de Intenções”, que depois foi encaminhada a Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Pompeia.

Entre a semana do dia 14 a 23 de agosto, várias atividades foram organizadas para Celebração da Imagem, 
dentre elas: o Tríduo em Preparação para Recepção da Imagem de São Camilo de Lellis; Celebração Euca-
rística na presença da imagem peregrina; Oração do Terço Mariano; Celebração de Despedida da Imagem.

A semana foi de muita comoção entre os colaboradores camilianos que tiveram a oportunidade de co-
nhecer, ver e orar na presença da Imagem e Relíquias de São Camilo de Lellis. 

Setembro Amarelo  

Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicí-
dio, chamado também de Setembro Amarelo. Em 
apoio a causa, a Comissão solicitou a todos os co-
laboradores que, nos dias 21 – Campus Pompeia, 
23 – Promove e 24 - Campus Ipiranga, vestissem 
uma camisa/camiseta na cor amarela e fizessem 
parte da foto oficial divulgada nas redes.
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Dia dos Professores 

Nesse ano, os professores foram as 
estrelas durante a semana do dia 14 
a 19 de outubro. A homenagem aos 
docentes foi ao estilo Hollywood, 
onde uma linda decoração foi pre-
parada, com acessórios, cadeiras e 
estátuas do Oscar, onde os professo-
res não só puderam se divertir, mas 
também tirar fotos e publicar em 
suas redes sociais. Cada professor foi 
homenageado com um adesivo em 
formato de “estrela”, onde constava 
seu nome.

A Comissão organizou ainda, duran-
te toda a semana, na Sala dos Pro-
fessores dos Campi Pompeia, Ipiran-
ga e Promove, um saboroso café da 
manhã e café da tarde para todos os 

docentes. A Comissão ainda preparou um vídeo com cenas de filmes, clássicos, que homenageiam os 
professores, incluindo frases de agradecimento, que ficou rodando durante o café.

Nos corredores de grande circulação dos Campis Ipiranga, Pompeia e Promove, a Comissão organizou um 
mural em que  o professor, em um Template padronizado (com foto e nome do docente), deveria preen-
cher a seguinte frase: Como camiliano(a) eu busco construir com os meus alunos ...

O mural ficou exposto durante toda a semana de homenagem ao professor, ocasião em que toda comu-
nidade acadêmica e administrativa pode contemplar as frases e pensamentos dos docentes.

Outubro Rosa

Outubro é o mês de conscientização da importân-
cia da prevenção do câncer de mama. Em apoio 
a causa, a Comissão solicitou a todos os colabo-
radores que, nos dias 21 – Campus Pompeia, 23 – 
Promove e 24 - Campus Ipiranga, vestissem uma 
camisa/camiseta na cor rosa e fizessem parte da 
foto oficial divulgada nas redes.

Novembro Azul 

A Instituição preparou uma campanha de cons-
cientização e sensibilização sobre a importância 
do diagnóstico precoce e tratamento do câncer 
de próstata e cuidados da saúdo do homem. Em 
apoio a causa, foi solicitado a todos os colabora-
dores que, no dia 23 de novembro, os funcionários 
das unidades Pompeia, Ipiranga e Promove, ves-
tissem uma camiseta na cor azul.

Festa de Confraternização de Final de Ano 

Nesse ano, a Comissão de Endomarketing apre-
sentou uma nova proposta para a esperada Festa 
de Confraternização de Final de Ano. A ideia era 
proporcionar ao colaborador uma confraterni-
zação com cara de “Festa de Formatura”, assim, 
um novo local foi escolhido para realização do 
evento, capaz de comportar mais de 350 pesso-
as, com mesas e cadeiras, buffet completo, mú-
sica ambiente e, claro, um espaço reservado para 
aqueles que gostam de dançar e se divertir, com 
muita música ao vivo.

O tema proposto foi Flashback – em homenagem 
as Décadas de 70, 80 e 90 onde todos os convida-
dos foram estimulados a comparecerem a Festa 
com trajes que representassem as épocas.

Comissão De Endomarketing 
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COLÉGIO SÃO CAMILO

 O ano letivo de 2019 teve o maior número de ingressos dos últimos dez anos após a reformulação 
dos cursos técnicos o qual iniciou-se no ano letivo de 2017 com foco em desenvolver habilidades e do-
mínios que confiram ao estudante do ensino profissionalizante maior autonomia, empregabilidade, por 
meio de capacitação humanizada, ética, política, estética, tornando-o socialmente responsável em sua 
formação profissional.

 A reformulação da matriz curricular e perfil do curso modular contribuiu com o crescente turno-
ver na formação de alunos e qualificação dos profissionais para atuação nos Hospitais de referência da 
grande São Paulo e redes de Hospitais Camilianos.

73
2017

335
2018

685
2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Compilação de dadas nos ultimos 03 anos letivos
com base nas matriculas do mês de dezembro.

41
2019/1

65
2019/2

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Compilação de dadas nos ultimos 03 anos letivos
com base nas matriculas do mês de dezembro.
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Inovações:

• Para o Curso Técnico em Enfermagem foi a inserção do componente curricular Introdução à Lín-
gua Brasileira de Sinais-Libras. Conforme as necessidades da sociedade atual em sintonia com 
as demandas do mercado aprimorando os alunos dos cursos técnicos em Enfermagem para o 
mercado de trabalho;

• Retorno do Curso Técnico em Radiologia no mesmo perfil que o curso Técnico em Enferma-
gem, ambos com objetivo que compreendem tecnologias associadas à melhoria da qualidade 
de vida, à preservação e utilização da natureza, desenvolvimento e inovação do aparato tecno-
lógico de suporte e atenção à saúde.

• Oferta de Cursos de Extensão com perfil de nível de ensino médio para atender a demanda de 
aprimoramento de alunos dos cursos técnicos e alunos da rede de ensino estadual. Em reflexão 
a Lei Lucas N° 13.722, aprovada em 2018, o qual tornou obrigatório o treinamento em primeiros 
socorros nos estabelecimentos de ensino básico e recreação infantil. Diante desta novo neces-
sário, um dos cursos mais procurados foram os de ressuscitação cardiopulmonar e assistência 
ao neonatal.

• Inovações na Educação - Desde atualização de matriz curricular e alteração de curso para orga-
nização modular, adotou metodologias ativas em sua rotina de ensino para auxiliar nos proces-
sos de aprendizagens em que os alunos participam ativamente na construção de seu conheci-
mento, com objetivo de desenvolver a autonomia e a participação de forma integral. com isso, 
as práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo educativo baseado em projetos, 
estudo de casos, gamificações, sala de aula invertida, pois são métodos inovadores o qual de-
senvolve proatividade, estimula o trabalho em equipe, aperfeiçoa a comunicação, promove a 
autonomia, auxiliando o aluno em seu estágio curricular e inserção no mercado de trabalho.

 

 No Curso Técnico em Enfermagem, a matriz curricular permite a certificação intermediária. Ao 
concluir o módulo III os alunos são qualificados em Auxiliar de Enfermagem. 

 A maior parte dos alunos continua o curso para conclusão da Habilitação Profissional de Técnico 
em Enfermagem e atuam na área da saúde, nos hospitais da grande São Paulo, clínicas de estéticas, casas 
de repousos e ambulatório de especialidades.

 O ensino médio consiste na última etapa na educação básica no Brasil e antecede o ingresso ao 
ensino técnico ou superior. O objetivo desta etapa de ensino, principalmente o profissionalizante, é garan-
tir uma formação direcionada para o mercado de trabalho, além de, aprimorar os conhecimentos do cida-
dão, já adquiridos nas etapas anteriores, e como ser humano permeando a missão, visão e compromisso 
camilianos.

Denis Ricardo Senerino
Diretor de Ensino Técnico
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Institucional - XXIV Workshop de Integração Docente
Realizado no campi Pompeia e Ipiranga, nos dias 21 de janei-
ro a 15 de fevereiro, sob responsabilidade do Setor de Exten-
são e Pesquisa, o Workshop acolheu e capacitou os docentes 
para mais um semestre letivo. 

Mestrado em Nutrição - Atualidades em Nutrição Clínica
No dia 30 de janeiro, no campus Pompeia, a Prof.ª Aline de 
Piano Ganen recebeu docentes, discentes e público externos, 
para o evento, o qual teve como foco a o aprofundamento 
sobre estudo a importância da equipe multidisciplinar em 
EMTN.

PROMOVE – Captação 
de alunos Fisioterapia
No dia 31 de janeiro o Pro-
move movimentou uma 
ação para captação de 
alunos para o Curso de 
Fisioterapia, com palestra 
para os candidatos inte-
ressados e visita as insta-
lações da Unidade

118 119



120 121

FE
VE
REI
RO

Recepção ao ingressante 2019
Marcando o início do primeiro semestre letivo de 2019, os campi Ipi-
ranga e Pompeia realizam no dia 18/02 as atividades de recepção ao 
ingressante. A ocasião contou com a participação dos coordenado-
res, docentes e discentes.

Curso de Pedagogia - VI Encontro de Formação do Curso de Pedagogia: Aprimorando as Relações 
entre Docentes e Tutores(a).
O curso de Pedagogia, coordenado pela Profª. Luciane Pedro, recebeu os docentes e tutores do curso 
de Pedagogia; Coordenadores de Polo UniCEU e Secretários de Polo UniCEU, nos das 04, 06, 11 e 13 de 
fevereiro, no campus Ipiranga.  Houve grande aprimoramento e troca de experiência entre o público 
participante.
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Laboratórios - Treinamento de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs)
Os supervisores Lívia Alves/André Barros, realizaram treinamento para gestores e colaboradores sobre 
a transformação do ambiente em inclusivo e receptivo ao colaborador PcD.

Mestrado em Nutrição - Atualidades em Pediatria: Microbioma em Pediatria
As Profas. Aline de Piano Ganen e Vera Silvia Frangella, reuniram novamente docentes, discentes e pú-
blico externo para tratar sobre Microbioma em Pediatria, tema de suma importância pois possibilita 
importante discussão científica. 

Curso de Medicina - Journal Club da Medicina
Sob responsabilidade do Prof. Rafael Leite Pacheco, no dia 22 de fevereiro, os alunos do curso medicina 
1° ao 12° período e residentes se reuniram para tratar sobre a formação conceitos básicos de avalição 
crítica da literatura médica.

Curso de Pedagogia - Aula Inaugural do 
Curso de Pedagogia: “O impacto da Base 
Comum Curricular para a Educação Básica”
No dia 23 de fevereiro, no campus Ipiranga 
houve a integração dos alunos do Curso de 
Pedagogia, com discussões acerca dos impac-
tos da Base Comum Curricular na formação 
docente no ensino superior. A aula teve como 
responsável a coordenadora do curso, Profa. 
Luciane Pedro.

Extensão - Curso de Extensão Atualização em ventilação Mecânica - Modos Básicos e avançados
O Prof. Fabio Caldas Lourenço, reuniu nos dias 22 e 23 de fevereiro, 08 e 09 de março, no campus Pom-
peia, graduados e pós-graduandos em Fisioterapia, Medicina e Enfermagem, para tratar sobre este tema 
tão fundamental para estes profissionais.

Extensão/ Pastoral Universitária/ 
Biblioteca- Doação de Livros
Campanha entregou doações de livros para 
crianças da creche CEI Pro Rei. 

Ligas Acadêmicas - Curso Introdutório da Liga Acadêmi-
ca de Cirurgia do Aparelho Digestivo 
No campus Ipiranga, o evento foi voltado para os discen-
tes do curso de saúde, a fim de abordar os temas: Hérnias e 
estrangulamento de alças intestinais; Doença inflamatória 
intestinal e Cirurgia geral: a vida de um residente.

Tecnologia da Informação - Capacitações a equipe de TI Sistemas
Sob responsabilidade da Coordenação de TI, houve capacitação para os colaboradores de TI Sistema e 
Mantenedora, com objetivo de otimização do tempo de atendimento as demandas educacionais a partir 
de 2019; desenvolvimento de novos projetos a partir de 2019; formação de futuros novos analistas de 
acordo com a demanda.

PROMOVE
Os eventos em fevereiro do promove tive-
ram: acolhida a diversos cursos/ Ação de 
Carnaval / Palestras: Mindful Eating/ A Im-
portância da Ingestão Hídrica

ENDOMARKETING - Caia na Folia
Ação com objetivo de promover um 
momento de integração e divertimento 
aos colaboradores.
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Endomarketing – Dia da Mulher 
A comissão preparou um dia especial 
para as colaboradoras, com palestra, 
brindes e muita motivação.

Cursos Técnicos - Workshop: Humanização e        
Assistência de Enfermagem. 
Em 07/03 os alunos do curso técnico em enferma-
gem, sob orientação da Profa. Andrea Volpato, reali-
zaram essa importante ação. O evento movimentou 
o campi com uma apresentação criativa e repleta de 
humanização que contou com a presença encantado-
ra da mascote Dog. O objetivo da ação foi a divulga-
ção da relação entre empatia e a melhor assistência 
de enfermagem

Ligas Acadêmicas - Aula Sobre Artigos Científicos
Isabelle Andrade foi responsável por esta aula, realizada em 08 de março, no campus Ipiranga, para os 
membros da LUDSC e acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo. O evento 
objetivou preparar os alunos para iniciação de trabalhos científicos

Relações Internacionais/ Marketing- Global health and community-based approach 
A responsável pelo departamento recebeu os estudantes da Marquette University e estudantes do 
CUSC selecionados para o programa de tutoria. Houve apresentação do sistema de saúde brasileiro, 
com ênfase no Sistema Único de Saúde e na atenção básica.
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Extensão - Curso de Extensão Bioquímica e Biologia Molecular no Exercício Físico
Responsável Prof. Rafael Ferreira Ribeiro, para os discentes, a ação foi realizada no campus Ipiranga nos 
dias 12, 19 e 26 de março.

Extensão - Curso de Extensão Administração e Gestão em Fisioterapia
Responsável Prof. Dr. Paulo Roberto Veiga Quemelo e Profa. Adriana Guaraná, voltado para estudantes 
e profissionais da área de saúde entre os meses de março, no campus Pompeia.

Pastoral - Aulas de Violão
O responsável pela Pastoral, 
Bruno Postiglione, ministrou 
curso de violão, em nível básico, 
para os alunos e colaboradores 
do Centro Universitário, visando 
agregar conhecimento artístico 
ao profissional.

Ligas Acadêmicas - Sono, Saú-
de e Sociedade: Uma aborda-
gem Multidisciplinar
A Liga Multiprofissional de Saú-
de, realizou o evento no dia 15 
de março, no campus Pompeia, 
visando possibilitar novos apren-
dizados com base científica so-
bre o assunto, enfatizando a sua 
importância. 

Curso de Nutrição - Curso de Extensão Dietas da moda: evidências científicas e implicações para 
a saúde
A Palestra teve como público discentes do curso de Nutrição a partir do 1º semestre. Ocorreu nos dias 
15, 22, 29 de março e 05 de abril. 

 

Curso de Nutrição - Café consciência: Uma Introdução na alimentação funcional
A ação teve como responsável a profa. Victória de Castro Munhoz e foi realizado no dia 16 de março, no 
campus Pompeia. Foi voltado para estudantes de Nutrição e Nutricionistas, com objetivo de comparti-
lhar conhecimento sobre a funcionalidade dos alimentos, e composto bioativos, na promoção da saúde 
e no tratamento de patologias, bem como quais estudos clínicos tem identificado suas ações.

Curso de Psicologia - Curso de Extensão Perdas irreparáveis: experiências de luto em diversos 
contextos de vida e de morte pensadas a partir da Psicologia e da Psicanálise
A Profa. Maristela Spera Martins Melero, foi responsável por este curso, o qual reuniu graduandos em 
psicologia (a partir do 4º semestre) e psicólogos formados.Ocorreu durante os meses de março, abril, 
maio e junho.

Extensão- Palestra Circulação Extracorpórea
O evento, realizado no dia 18 de março, para estudantes e profissionais de Biomedicina, Enfermagem, 
Farmácia, Física, Medicina, e demais interessados em conhecer e aprofundar sobre a carreira e a área 
de Perfusão, possibilitou o conhecimento de uma área não tão conhecida pelos Calouros e Veteranos, 
mas com um rico valor teórico e prático. As palestrantes Jéssica Dos Santos e a ingressante do Centro 
Universitário São Camilo Isabella Brandão, compartilharam seus conhecimentos.

 
Curso de Pedagogia - Grupo de Estudos: Laboratórios Pedagógicos
O Prof. Paulo Sérgio Macedo dos Santos, do dia 18 de março a 15 de abril, no polo UniCEU Sapopemba, 
reuniu os alunos do curso de pedagogia interdisciplinar da São Camilo, para realizar grupo de estudos 
destinado analisar as práticas vivenciadas nos estágios com base na bibliografia abordada no curso.

Ligas Acadêmicas - Curso Introdutório da Liga Acadêmica de Saúde da Mulher
O evento possibilitou trazer conhecimento de algumas áreas da Ginecologia e Obstetrícia e os assuntos 
trouxeram conteúdo para a prova de ingresso na liga. O responsável pela ação foi o Prof. Fernanda Gas-
taldo, para alunos 1º a 8º semestre de medicina, no dia 19 de março, no campus Ipiranga.

Extensão - Roda de Leitura
Sob responsabilidade da Profa. Renata Queirós Saltão, a ação ocorreu no dia 21 de março, para os discen-
tes teve como objetivo debater acerca do livro "Uma Mente Inquieta" escrito por Kay Redfield Jamison 
de modo a possibilitar reflexão sobre os desafios da doença maníaco-depressiva por meio do relato 
pessoal retratado no livro.

Curso de Nutrição - I Encontro sobre 
Comportamento Alimentar
O evento mediado pela Profa. Stepha-
nie Rego Marinho e realizado no dia 21 
de março, no campus Ipiranga permitiu 
expandir o conhecimento dos profissio-
nais e estudantes de Nutrição na área 
de Comportamento Alimentar levando 
em consideração o panorama atual.

Extensão - I Conferência Camiliana 
da Mulher
Evento realizado no campus Pom-
peia, no dia 23 de março, teve como 
público alunos São Camilo e Público 
Externo. Responsável: Adriana Bosco 
e Melissa Kyomen.

Curso de Nutrição - Curso Comer Intuitivo: Introdução à abordagem inovadora para a prática 
clínica e saúde coletiva
Ação realizada para alunos a partir do 1º semestre de nutrição e profissionais, mediado pela Profa. Ca-
rolina Albuquerque Gurgel, no dia 23 de março, no campus Pompeia.

Curso de Administração - Curso de Extensão Faturamento Hospitalar e Práticas de Contas Mé-
dicas 
A Profa. Selma da Costa Santos, reuniu nos dias 23 e 30 de março, no campus Pompeia, para os alunos 
do curso de TGH e Administração (linha hospitalar) e público externo

126 127



128 129

Extensão - Curso de Extensão Anatomia Palpatória
Evento direcionado para alunos dos cursos da área da saúde, ministrado pelos Profs. Ms.Mario Caxambu 
Neto eEmilio Felipe Machado Alavarenga, em março, abril, maio e junho. 

Ligas Acadêmicas - Aula Fechada de Fraturas
A aula, realizada no dia 26 de março e mediada pela profa. Giuliana Ruiz Uemoto, possibilitou maior co-
nhecimento sobre fraturas expostas, uns dos principais casos que se encontra no Pronto Atendimento 
de hospitais. Permitiu ampliar o conhecimento dos tipos de fraturas e abordagens para atendimento 
desse tipo de caso na sala de emergência.

Reinauguração cozinhas de nutrição
Centro Universitário São Camilo reinaugurou, em 26/03, 
inaugurou duas cozinhas da área de Nutrição: "Cozinha 
de Técnica Dietética e Culinária" e "Cozinha de Degusta-
ção". Na ocasião estiveram presentes: Pe. Anísio Baldes-
sin, Pró-Reitor Administrativo, Profa. Me. Sandra Chemin, 
Coordenadora de Nutrição, Lívia Alves, Supervisora dos 
Laboratórios da Pompeia além de docentes, discentes e 
colaboradores de diversas áreas. 

Doação de Sangue
Nos dias 19 e 28/3 os campi Ipiranga e Pompeia, respectivamente, receberam a Campanha de Doação de 
Sangue. A ação integra o calendário de eventos da recepção aos ingressantes sendo voltada para toda 
comunidade camiliana. 

Institucional - Aula Magna do Centro 
Universitário São Camilo 
Este tradicional evento Institucional, este 
semestre ocorreu no dia 28 de março, vi-
sou recepcionar os novos alunos, mostrar 
os valores e missão da Instituição, e pro-
mover a integração desses alunos. 

Extensão e Eventos - Curso de Arte e Organização
Evento voltado para estudantes e graduados de diferentes áreas de atuação sob responsabilidade de 
Hércules Ricco, em março e abril. 

Curso de Pedagogia – Curso de Extensão Alfabetização, letramento e matemática nos anos ini-
ciais do ensino fundamental
Mediado por Suely Aparecida Amaral, José dos Santos Silveira, Elvis Lima de Araújo, Eleandra A. Lelli, 
Louisa Campbell Mathieson e Wanusa Rodrigues da Silva, o curso realizado nos dias 30/03, 04/05, 18/05 
e 01/06, esteve voltado para Professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de Ensino 
Fundamental. Alunos de graduação de cursos relacionados à Educação. 

Curso de Pedagogia - Curso de Extensão Educação Infantil: Cultura, Arte e Movimento
Mediado por Dalva de Souza Franco, Elisa Vieira, Carla Augusta Seixas Carneiro Silvestre, Marcelo Au-
gusto P. dos Santos, Ana Carolina Batista de Almeida Farias e Leila Bitencourt, o curso reuniu nos dias 
30/03, 04/05, 18/05, 01/06, professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de Educação 
Infantil. Alunos de graduação de cursos relacionados à Educação.

Extensão - Curso de Extensão Aperfeiçoamento Teórico-Prático em 
Hematologia –Citomorfologia
Tendo como responsável: Profa. Patrícia Aparecida Ferreira de Oliveira, o curso foi realizado nos dias 
30/03, 11/05, 25/05, e 29/06/2019 e reuniu Biomédicos, Farmacêuticos, Biólogos, Médicos e Técnicos de 
Laboratório com experiência em Hematologia

Aula inaugural do MBA Gestão em Saúde – Realizada no campus Pompeia em parceria com a FEHOSP 
(Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo) e CMBSANTAS (Confede-
ração das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas).

PROMOVE – Os eventos realizados em março na uni-
dade envolveram: Oficinas Culinárias/ Palestras edu-
cativa e preventiva/ Visita ao Promove/ Educação in-
terprofissional / Curso de Extensão Desenvolvimento 
Psicomotor
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Ligas Acadêmicas - II Curso Introdutório da Liga Acadêmica de Pneumologia São Camilo
Ação voltada para os acadêmicos do Centro Universitário, ocorreu no dia 03 de abril, mediado pela 
Profa. Juliana Gama e permitiu que os alunos ingressem na liga acadêmica de pneumologia, nele foram 
ministradas as aulas sobre transplante de pulmão, pneumologia do esporte e pneumotórax que foram-
cobradas na prova de ingresso da liga.
 
Extensão - Aula Aberta: Bases Neurológicas da Meditação
A aula foi ministrada por Leonardo Garcia Góes, no dia 03 de abril e teve como objetivo de informatizar 
sobre as alterações neurofisiológicas decorrentes da prática de meditação

Curso de Pedagogia - Oficina: orientações sobre o pré-projeto de pesquisa (TCC)
Mediado pela profa. Rosimeri R. Torres dos Santos, no dia 04 de abril, no polo UniCEU Inácio Monteiro, 
o evento teve como objetivo orientar os alunos do curso de Pedagogia na produção do Pré-Projeto de 
pesquisa no qual norteará seus estudos para a elaboração do TCC.

Curso de Psicologia - Curso de Extensão Técnicas Projetivas na Avaliação Psicológica
Evento realizado para Psicólogos e estudantes de psicologia (a partir do 4º semestre), mediado pela 
profa. Elisa Marina Bourroul Villela, ocorreu no campus Ipiranga nos dias 06/04, 13/04, 27/04, 04/05, 
11/05 e 18/05/2019.

Curso de Administração - Curso de Extensão Excel Básico 
O curso foi realizado para alunos do curso de TGH e Administração (linha hospitalar) e público externo, 
nos dias 06 e 13 de abril. Responsável: Prof. Cristiano Correa.

Curso de Enfermagem - Curso de Extensão Cálculo e diluição de medicamentos
Responsáveis José Arthur da Silva Emim e Profa. Elaine Corrêa da Silva, para alunos de graduação de 
enfermagem a partir do 3º semestre e profissionais de enfermagem, nos dias 06/04, 13/04, 27/04 e 
04/05/2019.

Técnico em Enfermagem - Curso de Extensão Técnicas de curativos em feridas
Voltado para alunos e profissionais - Técnicos de Enfermagem, mediado pela profa. Luciene Inácio Ve-
nâncio o curso aconteceu nos dias 06, 13 e 27/04/2019 no Campus Ipiranga.

Curso de Nutrição - Curso de Extensão Rotulagem de Alimentos Embalados
O curso foi voltado para Nutricionista ou estudante do Curso de Nutrição, a partir do 4º semestre 
com a Profa. Silvia Martinez e Profa. Cristina Rebolho da Silva. Ocorreu nos dias 08/04, 15/04, 22/04 e 
29/04/2019, no campus Ipiranga.
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Institucional - SIPAT 2019 
A Comissão CIPA, promoveu do dia 08 a 12 de abril, nos campi Ipiranga, Pompeia e Promove, ações para 
colaboradores técnico-administrativos, docentes e discentes. Neste ano o tema da SIPAT foi “Relações 
Interpessoais: Respeito, Solidariedade e Empatia” e contou com palestras, dinâmicas e intervenções no 
âmbito das relações de trabalho, com enfoque no colaborador como um ser social, além de reflexões 
sobre promoção da saúde e qualidade de vida. 

Curso de Enfermagem - Conversa de Boteco: uma estratégia para a Saúde do Homem em 
Paraisópolis - SP
A coordenadora do Curso de Enfermagem, profa. Maria Inês Nunes, organizou a ação para Enfermeiros, 
docente e alunos, no dia 10 de abril, no campus Pompeia, com o objetivo de proporcionar um espaço 
para reflexão sobre uma abordagem diferente para a discussão sobre a saúde do homem.
 
Ligas Acadêmicas - Curso Introdutório da Liga de Ortopedia São Camilo
No dia 10 de abril, ministrado por Angelo Francisco Melaré, no campus Ipiranga 
Para os discentes da área da saúde. O evento possibilitou um aprofundamento nos temas de ortopedia e 
medicina do Esporte, contando com debate com profissionais atuantes no meio da medicina esportiva.
 
Curso de Nutrição - A assistência nutricional como os idosos em diferentes contextos: do ativo 
ao institucionalizado
Mediado por Bruna Tarifa Carloso evento, ocorrido no campus Ipiranga, no dia 12 de abril para Estudan-
tes de Nutrição e Nutricionistas, abordou como é realizada a assistência nutricional para idosos, consi-
derando-os em diversos contextos e cenários, ressaltando a prática diária do nutricionista que trabalha 
com este público.

Curso de Nutrição - Avaliação Metabólica
Ação mediada por Karina Tamiko Takamori Pinheiro e realizada no dia 13 de abril, no campus Ipiranga, 
abordou sobre a avaliação metabólica. Com isso, o aluno poderá aprender e melhorar sua conduta com 
relação ao paciente.

Extensão - I Simpósio Camiliano de Psicologia Hospitalar
Evento ocorrido em 13 de abril foi direcionado aos profissionais de saúde, com objetivo de promover 
uma reflexão sobre as relações terapêuticas, a empatia e o cuidado com a saúde do próprio profissional. 
Responsável: Felipe Pequeno, Gabriella Pontes e Profa. Valmari Aranha.

Gestão de Pessoas - Treinamento em Cálculos trabalhistas e afastamentos previdenciários
A coordenadora do departamento Simone Sanches, promoveu o curso de 13 de abril a 11 de Maio, cam-
pus Pompeia, para os funcionários do setor de administração de Pessoal e Recursos Humanos. Esse trei-
namento, objetivou aperfeiçoar os conhecimentos dos colaboradores referente a calculo trabalhista, 
legislação trabalhista e afastamentos previdenciários.

Curso de Nutrição - Curso de Extensão Neo Transtornos Alimentares (TAs), o que você precisa 
saber sobre ortorexia nervosa e outros TAs?
Curso voltado para alunos de nutrição a partir do 3º semestre e profissionais, realizado no dia 13 de abril. 
Responsável: Ariana Galhardi Lira

Curso de Pedagogia - Palestra: Diversidade Memória e História do CEU Projeto Marias do Bairro
Evento voltado para alunos do curso de pedagogia, foi mediado pela profa. Ana Lucia Marcelina Santos, 
no dia 15 de abril no Polo UniCEU Guarapiranga, com objetivo a elaboração e formação docente pelo en-
foque criativo do uso da História e memória do C.E.U na construção de uma exposição em homenagem 
às mulheres.

Curso de Pedagogia - III Fó-
rum de Inclusão do Curso 
de Pedagogia: Educação e 
as questões étnico-raciais
Mediado pela coordenadora 
do curso de Pedagogia, profa. Luciane Pe-
dro, no dia 13 de abril, no campus Ipiranga, 
o evento abriu possibilidade para fomentar 
um espaço de debate e reflexão sobre as 
questões étnico raciais que permeiam as re-
lações sociais e pedagógicas, perpassando 
conceitos como racismo e branquitude.

Extensão - A arte do carisma
A ação teve como responsável Juliana Moura de Sampaio Arruda e ocorreu no dia 15 de abril, no campus 
Ipiranga. O evento foi aberto a toda comunidade.

Extensão - Curso de Eletrocardiograma
O curso teve como responsável a profa. Giuliana Uemoto e Lucas Alexandre Reis, para alunos de gra-
duação e demais interessados. Ocorreu no dia 15 e 17 de abril e abordou aspectos técnicos a respeito da 
realização do ECG.

Tecnologia da Informação - Curso 
de Extensão Apresentação da Ferra-
menta FORMS do Office365 (Profes-
sor e Colaborador Administrativo)
Ministrado pelo técnico Claudio Mas-
saiti Hosokawa, este treinamento ocor-
reu diversas vezes no ano, nos campi Ipi-
ranga/ Pompeia, para alunos, docentes 
e colaboradores administrativos.

Curso de Nutrição - Curso de Extensão Obesidade e doenças e crônicas: da biologia molecular à 
prescrição dietética
O evento foi realizado nos dias 15, 22 e 29 de abril e 06 de maio e mediado pelo Prof. Marcus Vinicius 
Lucio dos Santos Quaresma, voltado para alunos do curso de Nutrição a partir do 3º semestre. 

Curso de Pedagogia - Cinema com debate: Oceans Heaven
Evento mediado pela Profa. Thaís Blasio Martins, no dia 16 de abril, no polo UniCEU Lajes promoveu dis-
cussão baseadas em temas relevantes para a educação transmitidas por meio de filmes
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Ligas Acadêmicas - Aulas fechadas de Medicina Legal São Camilo 
Aula interna da Liga Acadêmica de Medicina Legal, realizada apenas os alunos de medicina ligantes. 
Ocorreu no dia 17 de abril, sob responsabilidade de Karina Silva Rocha.

Técnico em Enfermagem - Curso de Extensão Centro Cirúrgico e Central de 
Material e Esterilização
O curso foi direcionado para auxiliares e Técnicos em Enfermagem (profissionais e estudantes), alunos 
do ensino médio e estudantes em geral.  Ministrado pela profa. Adriana Spilari da Silva, do dia 22 a 26 de 
abril, no campus Ipiranga. 

Curso de Biomedicina - Simpósio 
de Biomedicina - Atualizações 
em Pesquisa Clínica
A Profa.  Renata Cristina Pardos 
Baida, reuniu graduandos de bio-
medicina e farmácia, nos dias 23 
e 24 de abril, no campus Ipiranga, 
a fim de proporcionar uma visão 
abrangente e interessante acerca 
da Pesquisa Clínica, área importan-
te e em expansão para o profissio-
nal Biomédico. 

Curso de Pedagogia - I Seminário de Educação Os desafios da educação inclusiva - Libras e Braile
Com objetivo de promover aos alunos da Pedagogia uma reflexão sobre as práticas diante dos desafios 
na inclusão de alunos com deficiência Visual e Auditiva na Educação Básica. Ocorreu no polo UNICEU 
Inácio Monteiro, em 25 de abril mediado por Rosimeri R. Torres dos Santos

Ligas Acadêmicas - Sono no idoso
Curso com objetivo de possibilitar uma introdução às áreas de atuação da especialidade de Geriatria e 
Gerontologia. Ocorreu em 25 de abril e teve como mediadora Profa. Maria Elisa Gonzalez Manso

Extensão - Fique Ligado: Gordofobia 
O Projeto Extensionista " Escola Ca-
miliana" visa mediante a ação Fique 
Ligado conscientizar os futuros profis-
sionais da área da saúde e áreas afins 
sobre o tema GORDOFOBIA! Tema de 
grande relevância e pouco falado entre 
os profissionais de saúde, porém car-
regado de preconceitos e estigmas. O 
evento ocorreu em 25 de abril, minis-
trado pela Profa. Aline Sorcinelli - Es-
cola camiliana

Curso de Biomedicina e Medicina - Palestra de Iniciação Científica
Mediada por Beatriz Pedroso de Moraes Germiniani, no dia 25 de abril, a palestra possibilitou conheci-
mento na área de Iniciação Científica. 

Curso de Fisioterapia - VI Encontro de Atualização 
em Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo
Organizado pela Associação Atlética Acadêmica 1969 
do Curso de Fisioterapia, este foi um momento para dis-
cussão e atualizações sobre os temas mais relevantes e 
inovações na Fisioterapia e temas relacionados a área 
da saúde. Foi realizado no dia 26 de abril e ministrado 
pela Profa. Karina Durce

Ligas Acadêmicas - Encontro Temá-
tico: Análise do comportamento e 
suicídio
Encontro temático proposto pela Liga 
Universitária de Análise do Comporta-
mento (LUAC) para discutir a temática 
do suicídio, realizado no dia 27 de abril.

Curso de Tecnologia em Ges-
tão Hospitalar e Administração 
Hospitalar - Palestra: Hospita-
lidade com foco em retorno fi-
nanceiro
O evento, mediado pela Profa. 
Márcia Rodriguez Vásquez Pau-
ferro, ocorreu no dia 27 de abril, 
objetivando proporcionar aos 
alunos o contato com a vivência 
profissional na área de gestão 
hospitalar.
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Extensão e Pesquisa - 8º Rotary Day na Are-
na Ponte de Ferro - Parque do Ibirapuera
Realizado no dia 27 de abril, no parque do Ibi-
rapuera, esta foi uma ação de Conscientização 
sobre Qualidade de Vida em parceria Rotary 
Club de São Paulo Parque do Ibirapuera-Distrito 
4420.

Serviço Social - I Workshop Alunos PROUNI
O encontro com alunos do ProUni. Ocorreu no 
dia 29 de abril, organizado peça assistente social 
Ana Lúcia Caro Antônio e Profa. Sílvia Martinez. 
O objetivo foi acolher as demandas e permitir 
aos alunos a identificação da comissão COLAP e 
sua função. Promoverá a discussão das necessi-
dades e apresentará normas do MEC para escla-
recimento dos mesmos. 

Tecnologia da Informação - Curso de Extensão Apresentação da Opção de Gravação do Power-
Point (Professor e Colaborador Administrativo)
O curso ocorreu em 29 de abril e 03 de maio, ministrado pelo colaborador técnico Claudio Massaiti Ho-
sokawa, nos campi Ipiranga e Pompeia, voltado para docentes e colaboradores administrativos.

Santa Missa de Páscoa
Realizada pela Pastoral Universitária e ministrada pelos padres João Batista Gomes de Lima, Reitor e Aní-
sio Baldessin, Pró-Reitor Administrativo, a Santa Missa de Páscoa foi celebrada em 15/04 na Clínica-Escola 
Promove e em 18/04 nos campi Ipiranga e Pompeia.

PROMOVE
Foram diversas as ações no mês de abril da unidade: Oficina Culiná-
ria/ Palestras educativas e preventivas/ Curso Desenvolvimento Psi-
comotor no Contexto da Ludicidade/ Semana da SIPAT/ Semana da 
Páscoa/ Dia do livro/ Educação Interprofissional

136 137



138 139

MA
I

O Endomarketing 
Dia das mães
 As mães foram 
recebidas com um 
delicioso almo-
ço oferecido nas 
copas principais 
dos campi Ipiran-
ga, Pompeia, com 
a presença das 
mães do Promove 
e Colégio São Ca-
milo, com o Tema: 
“A vida é massa! 
Basta caprichar no 
molho”

Ligas Acadêmicas - I Curso Introdutório da LADEFH 
Liga Acadêmica do Desenvolvimento Funcional Humano

O evento, tendo como responsáveis a Profa. Leticia Moraes de Aquino e a LADEFH, foi realizado em 02 
de maio e possibilitou a oportunidade de unir diversas especialidades dentro da Fisioterapia para com-
preender e estudar o movimento humano a partir dos conhecimentos de comportamento, aprendiza-
gem e controle motor, associado ao desenvolvimento neurosensoriopsicomotor.

 

Ligas Acadêmicas - Psicoterapia nos transtornos mentais graves
A palestra sobre o tema "Psicoterapia nos Transtornos Mentais Graves" aconteceu dia 03 de maio e teve 
como objetivo promover aos alunos o contato com os principais transtornos mentais, demonstrando 
sua importância dentro da sociedade, assim como realização de seu diagnóstico e, principalmente, a 
importância da psicoterapia frente a ele.

138 139



140 141

Ligas Acadêmicas - 2ª Jornada Acadêmica 
de Psicologia Analítica
A 2ª Jornada Acadêmica de Psicologia Analítica 
foi um evento produzido pela Liga Universitária 
Junguiana que possui interesse no encontro de 
estudantes de psicologia, psicólogos e interes-
sados desta área para estudos relacionados à 
Psicologia Analítica. Este evento aconteceu no 
dia 04 de maio de 2019 e teve como tema cen-
tral a pergunta "Os deuses viraram doença?" 

Ligas Acadêmicas - II Confe-
rência em Nutrição Esporti-
va
A II Conferência em Nutrição 
Esportiva do Centro Univer-
sitário São Camilo ocorreu 
dia 04 de maio, evento criado 
pela Liga Acadêmica de Nutri-
ção Esportiva, com o propósi-
to de estimular a busca pelo 
conhecimento e transmitir 
conteúdo científico para graduandos e profissionais que desejam se atualizar e aprimorar sua abordagem 
com o paciente, através de conhecimento teórico e prático de qualidade.

Curso de Geriatria e Gerontologia - Comunicação de Más Notícias
Esse curso foi realizado no dia 09 de maio, possibilitou uma introdução às áreas de atuação da especia-
lidade de Geriatria e Gerontologia.

Extensão - Conhecendo as práticas integrativas e complementares em saúde: acupuntura, flo-
rais, reike e cromoterapia
Ações organizadas pela Profa. Rosana Pires Russo Bianco nos dias 10, 17, 24 e 31/05 no Campus Ipiranga, 
priorizando alunos que já tenham cursado o 2º semestre dos cursos de enfermagem, medicina e fisiote-
rapia, bem como profissionais da área de saúde.

Curso de Nutrição- Palestra: Comportamento alimentar no adulto e idoso
Esse evento proporcionou uma visão ampla do Mindful Eating e sua aplicabilidade à Nutrição, ação rea-
lizada no dia 07 de maio no Campus Pompeia.

Extensão - Elaboração de casos de PBL
Curso realizado para docentes que se disponibilizaram a integrar a comissão de metodologias ativas 
do curso de Medicina do CUSC. Atividades realizadas nos dias 08/05, 15/05, 22/05, 29/05 e 05/06 no 
Campus Ipiranga.

Curso de Enfermagem - XXX Semana da Enfer-
magem "Práticas Integrativas e complementa-
res: tendências de mercado para o enfermeiro"
Ações realizadas nos dias 08, 09 e 10 de maio nos 
Campi Ipiranga e Pompeia. Foi abordado o tema 
Práticas Integrativas e complementares: tendên-
cias de mercado para o enfermeiro.

Cursos Técnicos
No mês de maio o evento da semana de en-
fermagem foi um sucesso com aproxima-
damente 600 ouvintes nas palestras foco 
na promoção, prevenção à saúde e segu-
rança ao paciente. Alunos dos cursos técni-
cos realizando promoção a saúde. Palestra 
com foco no Promoção, prevenção à saúde 
e segurança ao paciente.

Curso de Medicina- Aula Aberta doença de membrana hialina SDR do Recém-nascido
Esse evento foi uma aula sobre a doença de membrana hialina SDR do Recém-nascido e aconteceu dia 
10 de maio no Campus Ipiranga.

Curso de Nutrição- Workshop de Antropometria para esportistas e atletas
O Workshop de antropometria de esportistas e atletas consistiu em uma atividade de extensão da dis-
ciplina do sexto semestre: nutrição em esportes. Atividade realizada no dia 11 de maio.
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Ligas Acadêmicas- Congresso Filantrópico de Saúde
A Liga Acadêmica Multiprofissional de Saúde realizou no dia 11 de maio o Congresso Filantrópico de 
Saúde (CFS) teve objetivo de transmitir conhecimento através de palestras, mesas redondas e ativida-
des corporais, com profissionais de diferentes áreas e parte do lucro foi doado a ONG Habitat para a 
construção de uma casa em Heliópolis. 

Extensão - A influência do sono na composição corporal, comportamento e consumo alimentar
Atividade organizada pelo Prof. Marcus Vinicius Lucio dos Santos Quaresma nos dias 13, 20 e 27/05, prio-
rizando alunos do curso de Nutrição a partir do 3º semestre

Ligas Acadêmicas- III Curso Introdutório 
A Liga Acadêmica de Reprodução Humana e Genética promoveu a atividade no dia 14 de maio de 2019 
no Campus Ipiranga.
 

Ligas Acadêmicas- Física Quântica e oncologia - ação da mente no tratamento de câncer
A Liga Universitária de Oncologia São Camilo realizou a atividade no dia 14 de maio no Campus Ipiranga, 
a aula para os ligantes LUOSC (e interessados no assunto) foi sobre a influência da mente no tratamen-
to oncológico.

 

Ligas Acadêmicas- I Simpósio sobre obesidade e transtornos alimentares
No dia 15 de maio de 2019 no Campus Ipiranga foi realizado esse evento que possibilitou o encontro 
importante entre as três ligas acadêmicas: LACEM, LUPSC e LUMESC para discussão sobre os aspectos 
psicológicos envolvidos em transtornos alimentares.

Ligas Acadêmicas- Encontro Prático: Análise Funcional da Marcha
A Profa. Leticia Moraes de Aquino e LADEFH (Liga Acadêmica do Desenvolvimento Funcional Humano) 
proporcionaram o encontro Análise Funcional da Marcha, que trouxe a oportunidade de vivenciar na 
prática as principais correlações biomecânicas do movimento e compará-las às evidências científicas da 
atualidade sobre o assunto. Aconteceu dia 16 de maio.

Ligas Acadêmicas- VII Fórum de Nutrição Esportiva - Atuações do Esporte em Diferentes Áreas 
da Saúde
Esse evento agregou conhecimentos diversos sobre a área de Nutrição Esportiva para alunos de gradu-
ação. Atividade realizada no dia 18 de maio.

Curso de Pedagogia- Oficina de bonecas: culturas infantis
Essa oficina teve como objetivo promover a confecção de bonecas de pano como resgate das brincadei-
ras tradicionais e da cultura popular da infância. Cada participante confeccionou uma boneca, que pode 
levar como produto da oficina. Atividade realizada no dia 18 de maio.

NAPE- I Fórum “Atuação em Núcleos de Acessibilidade Pedagógica: consolidando experiências”
Propiciar troca de experiência para aprimoramento da atuação entre os membros dos Núcleos de Aces-
sibilidade Pedagógica das instituições de ensino superior. Atividade organizada pela Profa. Glaucia Guer-
ra Benute no dia 18 de maio.

Curso de Nutrição- Impacto Ambiental: Vegetarianismo além da saúde
O evento abordou sobre a relação entre vegetarianismo e meio ambiente e os impactos ambientais da 
pecuária. Atividade realizada no dia 18 de maio.

Curso de Pedagogia- Trilha de Educação Ambiental na represa Bilings
Este evento visou proporcionar uma vivência de reconhecimento da região onde os alunos habitam, 
entendendo seus aspectos socioambientais e seu potencial ecológico. Atividade realizada no dia 18 de 
maio, no Sesc Interlagos.

Marketing- 32ª Feira de 
Artes da Vila Pompeia
O objetivo do evento foi 
a exposição da marca, di-
vulgar os cursos do Centro 
Universitário São Camilo 
e prestar atendimento e 
orientações à população. 
Atividade organizada pela 
colaboradora Ireci Rodri-
gues no dia 19 de maio. 

Extensão - Atuação do nutricionista no varejo de alimentos
Atividades realizadas nos dias 20 e 27/05 no Campus Ipiranga, priorizando nutricionista e estudante do 
Curso de Nutrição, a partir do 1º semestre.

Extensão- Debate sobre jogo "Hellblade: Senua's Sacrifice" - Experiência sobre Psicose
Público alvo: Alunos do Centro Universitário São Camilo

O evento teve como objetivo debater acerca do jogo "Hellblade: Senua's Sacrifice" de modo a possibi-
litar reflexão sobre os desafios das psicoses por meio da vivência lúdica do jogo. Atividade realizada no 
dia 20 de maio pela profa. Renata Queirós Saltão.

Extensão - I Simpósio de Neuroinfectologia
Atividade realizada no dia 21 de maio no Campus Ipiranga, este evento de caráter cientifico e informativo 
visou integrar noções de neurologia e infectologia relacionados à saúde humana, bem como a atuação 
do profissional de saúde. 

Extensão -  Iniciação em hemostasia – Conceitos e Prática 
Atividade organizada pela Profa. Christiane Pereira Gouvea nos dias 23/05, 30/05, 06/06, 13/06 e 27/06 
no Campus Ipiranga.
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Ligas Acadêmicas- Varal de Ideias- 
Humanização e Felicidade
A Liga Universitária de Humanização 
na Saúde realizou esta ação entre os 
dias 20 a 24 de maio nos Campi Ipi-
ranga e Pompeia. A partir desta ação, 
todos foram convidados a se expres-
sar pendurando fotos, imagens, dese-
nhos, poemas, frases, dentre outras 
coisas, que lhe proporcionaram boas 
lembranças, boas expectativas, re-
ferências inspiradoras, remetendo a 
aspectos saudáveis de vida, aos mo-
mentos felizes vividos ou aos sonhos 
do futuro. 

ANEC - Inovação, Modernização e 
Sustentabilidade das IES Católicas 

O Pe. João Batista Gomes de Lima, reitor, 
juntamente com Prof. Dr. Carlos Ferrara 
Júnior, Pró-Reitor Acadêmico, representa-
ram o Centro Universitário São Camilo no 
encontro: realizado pela ANEC BRASIL em 
22/5 na Católica de Vitória – ES.

Curso de pedagogia- Palestra: Direitos Humanos cultura de paz na luta contra violência às mu-
lheres e meninas

A palestra ocorreu dia 24 de maio na UNICEU Guarapiranga. Visou descontruir a forma equivocada com 
que se aprende a ser mulher e a ser homem. O conteúdo agregou o conceito ampliado de paz (Resolução 
1325 da ONU), a quebra dos estereótipos sexistas e racistas, as consequências das desigualdades, a Lei 
Maria da Penha e como procurar ajuda. 

Extensão - Reprodução Humana Assistida: Atendimento aos casais e 
procedimentos laboratoriais

Ação realizadas pelas Profas. Selma Cecília Bourroul e Elisa Marina Bourroul Villela
nos dias 25/05, 01/06, 08/06 e 15/06, priorizando graduandos e profissionais da Área da Saúde, especial-
mente dos Cursos de Psicologia, Enfermagem, Biomedicina e Biologia

Marketing- EXPO CIEE 2019
O Centro Universitário São Camilo marca presença na 
Expo CIEE 2019, maior evento estudantil da América La-
tina, que ocorre entre os dias 23 e 25/5 na Bienal do Ibira-
puera. Nesta edição além de um stand repleto de novida-
des, levamos à feira palestra sobre Tecnologia na Saúde, 
ministrada pelo gestor dos laboratórios André Barros. 

III Simpósio Camiliano de Luta 
Antimanicomial
Ação realizada no dia 25 de maio no 
Campus Pompeia. Teve por objeti-
vo promover troca de saberes entre 
os profissionais da saúde e interes-
sados. O simpósio trouxe desde o 
percurso histórico dos direitos hu-
manos até a atuação diferenciada e 
multidisciplinar em saúde mental.

Extensão- Dia do Desafio
Ocorreu no dia 29 de maio de 2019 nos 
Campi Ipiranga, Pompeia e Promove. 
O Dia do desafio é uma campanha 
mundial que visa o incentivo e a cons-
cientização das práticas das atividades 
físicas e esportivas. Em conjunto com 
o Instituto Cau Saad envolveu Colabo-
radores, Docentes e Discentes.
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Ligas Acadêmicas- Fisioterapia Aquática na Pediatria
A Liga Acadêmica de Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia da São Camilo organizou esta ação no dia 
30 de maio. Este evento abordou o tema de Fisioterapia Aquática na área de Fisioterapia em Pediatria e 
Neonatologia com enfoque no tratamento e reabilitação de crianças com alguma disfunção ortopédica 
e neurológica. 

Extensão- I Simpósio de Cardiopatias Congênitas

Organizado pela profa.  Milena Rosa de Jesus Pinto, a atividade aconteceu dia 30 de maio no Campus Ipi-
ranga. Esse evento possibilitou o contato com assuntos pouco abordados na grade, porém de extrema 
incidência na prática clínica.

Biblioteca- Encontro com o Autor 
Sonhos durante o Coma
Atividade realizada nos dias 30 e 31 de maio. O Encontro 
com o Autor trouxe nesta edição uma aluna do Centro 
Universitário São Camilo que sobreviveu a um acidente 
vascular cerebral hemorrágico, ocorrido aos 18 anos de 
idade. Superou suas dificuldades, se reinventou e escreveu 
o livro Sonhos Durante o Coma. 

PROMOVE/ Marketing - Inauguração 
da Sala dos Narizes de Plantão 
No dia 22 de maio foi inaugurada a sala 
dos Narizes de Plantão na Clínica Escola- 
Promove.

PROMOVE
Em maio tiveram inúmeras atividades: Oficina 
Culinária/ Palestras Educativas e Preventivas/ 
Dia do Desafio/ Reuniões Multiprofissional

Extensão - Mesa Redonda: Abordando ética em Reprodução Humana

Essa palestra ocorreu dia 30 de maio e possibilitou conhecimento na área ética dentro da reprodução 
humana aos estudantes de biomedicina, medicina e outras áreas da saúde.
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1º Fest Vôlei
Esta ação ocorreu no dia 01 de junho e foi orga-
nizada pela Profa. Karina Durce

Em 01 de Junho de 2019, na cidade de São Ber-
nardo do Campo, aconteceu o 1° Fest Vôlei. Um 
festival de Voleibol que contou com jogos, trei-
nos, aulão, gincanas, desafios com jogos edu-
cativos, clínicas de vôlei de praia e adaptado, 
sorteio de brindes, entre outras atrações.

Extensão - Primeiros Socorros
Atividade realizada nos dias 03, 04, 05, 06 e 07/06, 20, 21, 22, 23 e 24/05 no Campus Ipiranga, priorizando 
alunos e profissionais técnicos em enfermagem.

Ligas Acadêmicas- Varal de Ideias: Boa 
sorte
Ação realizada pela Liga Universitária de 
Humanização na Saúde nos dias 03 a 14 
de junho no Campus Ipiranga e Pompeia, 
priorizando discentes, docentes e colabo-
radores do CUSC. Teve como objetivo le-
var a comunidade camiliana a se reconec-
tar com aspectos de sua história de vida 
mais saudáveis, inspiradores e solidários, 
propõe-se a instalação “Varal de ideias - 
2ª edição”, com o tema “Boa Sorte”. 
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Curso de Pedagogia- SAM - Semana de Ação Mundial 
2019 - Educação: já tenho um plano! Precisamos falar 
do PNE
O Curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo 
participou do evento, organizando uma mesa-redonda de 
debates entre professores convidados no dia 05 de junho 
de 2019. 

Curso de enfermagem- XXVII EXPOEnf
Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Enfermagem no Campus Pompeia. Atividade 
realizada no dia 11 de junho.

CoEP- Comitê de ética em pesquisa: atualizações
Atividade realizada no dia 12 de junho. Foram oferecidas palestra para membros do CoEP. Total de mem-
bros, 14 pessoas. A divulgação foi feita pelo próprio CoEP por e-mail.

Ligas Acadêmicas- Fisioterapia 
Pediátrica nos cuidados palia-
tivos
Este evento realizado pela Liga 
Acadêmica de Fisioterapia em Pe-
diatria e Neonatologia da São Ca-
milo aconteceu dia 13 de junho no 
Campus Ipiranga, abordou o tema 
de Fisioterapia Pediátrica nos Cui-
dados Paliativos. 

Ligas Acadêmicas- Palestra Informativa sobre Atividades 
do Hemocentro - Litigantes de Medula
Palestra organizada pelos ligantes da LANC no dia 18 de junho, 
objetivou conscientizar os participantes sobre a importância 
da doação de medula óssea, informar como é realizado o pro-
cesso de cadastro no REDOME, quais os procedimentos são 
necessários quando se é convocado para uma doação, na for-
ma de palestra realizada pela coordenação do hemocentro.

Extensão- O Cuidado Humanizado ao Idoso
Atividade realizada no dia 15 de junho no Campus 
Ipiranga. Diante dos desafios do tratamento ao ido-
so, foi criado este evento que objetivou demonstrar 
diferentes visões profissionais no tratamento ao 
indivíduo desta população, focando em questões 
humanizadas do atendimento e como a multidis-
ciplinaridade é importante para um sucesso maior 
durante o processo e como cada profissional pode 
contribuir positivamente para a manutenção da 
saúde do idoso.

PROMOVE
Diversas foram as atividades realizadas: Receitas da Horta/ Oficinas 
Culinárias/ Palestra educativa e preventiva/ Palestra Mitos e Verda-
des/ Dia Mundial do Meio Ambiente/ Festa Junina / Apresentação 
do Fluxo de Emergência
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Pós-Graduação 
Parceria com o Crefito (Conselho Re-
gional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 3ª Região). Estiveram na ce-
lebração: Pe. Anísio Baldessin, Prof. Dr. 
Claudio Colucci, Coordenador Geral da 
Pós-Graduação e Profa. Dra. Josy David-
son, Coordenadora dos Cursos de Pós-
-Graduação em Fisioterapia. 

Dia de São Camilo
O Centro Universitário São Camilo realizou no dia 15/07/19, a tradicional celebração do Dia de São Ca-
milo, comemorado em 14/7.  Após a missa, presidida pelo Pe. João Batista Gomes de Lima, reitor, e Pe. 
Anísio Baldessin, Pró-Reitor Administrativo, foi apresentada a importância do Ano Vocacional Camilia-
no cujo tema é: “Um coração solidário para amar e servir”.

Gestão de Pessoas - Dia Nacional de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho
Evento realizado pela equipe de Gestão de Pes-
soas para colaboradores e alunos. Na entra-
da do campus foi disponibilizado imagens nos 
computadores (pop-up) entre os dias 22/07 a 
27/07/2019.

Extensão/Marketing - XXV Workshop de Integração 
Docente do Centro Universitário São Camilo
Entre os dias 31/7 e 9/8 o Centro Universitário São Ca-
milo realizou o XXV Workshop de Integração Docente. O 
tradicional evento faz parte das ações que antecedem o 
início das aulas e tem como objetivo inspirar, integrar e 
preparar os docentes para mais um semestre letivo.
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Nova Coordenação Geral Acadêmica
 Profa.Dra. Celina Camargo Bartalotti, assumiu em ju-
lho o cargo de Coordenadora Geral dos Cursos de Gra-
duação. Ficamos muito felizes e orgulhosos com essa 
nomeação. Parabéns Profa. Celina!!

Cursos Graduação
Colação de Grau Graduação.  

JUL

JU
L

Endomarketing – Dia de São Camilo/ Festa das Nações
Esse ano, em comemoração ao Dia de São Camilo de Lellis, a Instituição organizou uma missa, celebra-
da pelo Pe. Anísio Baldessin.  Pe. João Batista Gomes de Lima, falou com os colaboradores sobre o Ano 
Vocacional. Ainda houve homenagem aos colaboradores e docentes por tempo de casa, em reconheci-
mento aos anos de dedicação. 
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Institucional- Reportagem Folha
Prof. Dr. Carlos Ferrara Júnior fala sobre a pós-graduação na área 
da saúde em agosto de 2019.

Endomarketing –Dia dos pais
Em homenagem aos pais camilianos, a Comissão 
organizou, nos dias 07 e 08 de agosto, nos Campus 
Ipiranga e Pompeia, respectivamente, um evento 
especial com gastronomia de boteco. Para descon-
trair e confraternizar, ficou à disposição mesas de 
jogos, como Pingue-Pongue, Sinuca, Dominó e Ba-
ralho. A alimentação foi de petiscos para que todos 
pudessem aproveitar.

Laboratório- Curso de Capacitação Teórico Prático Plataforma VTRAINING –I9 ACESS
A equipe de Laboratórios realizou a ação no Campus Ipiranga entre os dias 02/08 e 05/08. Capacitação 
para utilização da plataforma de operação do laboratório de simulação realística. 

Curso de Pedagogia - Instituto Biguá - Horta Eco Estudantil
Este evento ocorreu no dia 03 de agosto e teve como base a Unidade Educacional XVI- Profissionalização 
Docente: O diálogo com o mundo da Natureza e a Cultura, buscou proporcionar uma vivência de estu-
do de meio, no qual os docentes de pedagogia foram convidados a imergir e reconhecer a utilização da 
horta em uma proposta pedagógica interdisciplinar. 

Curso de Pedagogia - VII Encontro de Formação: Docentes e Tutores do Curso de Pedagogia
Entre os dias 07, 12 e 14/08 foram organizadas atividades pedagógicas do curso de Pedagogia para os 
Docentes; Tutores e Coordenadores de Polos do Curso de Pedagogia, articulando para o trabalho com 
as novas Unidades Educacionais. 

Ligas Acadêmicas- I Congresso Interligas de Espiritualidade em Saúde do Estado de São Paulo
A Liga Acadêmica de Medicina Integrativa e Espiritualidade (Medicina) proporcionou no dia 10 de agosto 
o Congresso Interligas de Espiritualidade em Saúde de São Paulo para a discussão do tema em ambiente 
acadêmico.
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Extensão/Marketing - Recepção de In-
gressantes 2019-2° semestre
Entre os dias 12/08 foi realizada a recep-
ção aos alunos ingressantes do 2º se-
mestre de 2019 no Centro Universitário 
São Camilo, com o objetivo de integrar 
os alunos ingressantes com os veteranos, 
dar-lhes boas-vindas e acolhimento, bem 
como, apresentar as diretrizes da Institui-
ção e os projetos desenvolvidos. As ações 
extensionistas proporcionadas foram: 
campanha de doação de sangue, Feira da 
Saúde – Entorno do Campus Pompéia, 
Programa 5Rs e a Aula Magna.

Ligas Acadêmicas - Palestra: Nutrição nas Dislipedemias
Esse evento, realizado no dia 14 de agosto, proporcionou uma visão ampla da Nutrição em relação as 
Dislipidemias.

Extensão- Curso Motivacional CEIs
A Coordenação de Extensão e Pesquisa realizou no Campus Pompeia capacitação nos dias 14, 21 e 28 de 
agosto para os colaboradores do Centro Universitário São Camilo.

Ligas Acadêmicas - Aula Aberta: Física Quântica e Oncologia
Aula para os integrantes da Liga Universitária de Oncologia São Camilo (e interessados no assunto) so-
bre a influência da mente no tratamento oncológico, este evento ocorreu dia 15 de agosto.

Ligas Acadêmicas - Aulas Fechadas: Estudos do Processo do Envelhecimento
O curso ocorreu nos dias 15/08, 26/08 e 24/09, possibilitou uma introdução às áreas de atuação da es-
pecialidade de Geriatria e Gerontologia.

Ligas Acadêmicas - Simpósio 
de Nutrição Funcional e Com-
postos Biaotivos
O evento teve como objetivo 
apresentar a liga de alimentos 
funcionais e compostos bioa-
tivos, e passar conhecimento 
sobre alimentos funcionais e 
suas aplicações aos discentes de 
nutrição e nutricionistas. Este 
evento ocorreu no dia 17 de agos-
to e foi beneficente, com doação 
de alimentos como ingresso.

Ligas Acadêmicas- Curso Introdutório
Evento realizado pela Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia dia 18 de agosto, focado nas urgências e 
emergências otorrinolaringológicos. Abordagem das diferentes formas da prática clínica e cirúrgica de 
tal especialidade.

Ligas Acadêmicas- I Simpósio de Emergências Clínicas Respiratórias
Este evento ocorreu no dia 20 de agosto e foi planejado com a finalidade de reunir diferentes estudantes 
da área da saúde de todos os períodos para conhecerem mais sobre os assuntos da Pneumologia, Clínica 
Médica e Medicina de Emergência.

Laboratório- Inauguração Laboratório de Antropometria
Inauguração do novo Laboratório de Antropometria à comu-
nidade acadêmica e corpo técnico-administrativo ocorreu no 
dia 20 de agosto.

Laboratório- Novidades nos 
laboratórios de Anatomia do 
Campus Pompeia
Os laboratórios de Anatomia do 
Campus Pompeia passaram por 
melhorias e contam com novida-
des na infraestrutura. Os espa-
ços contêm novas bancadas de 
metal, mais resistentes e higiê-
nicas; as banquetas são moder-
nas e ergonômicas, melhorando 
o conforto dos alunos. Também 
foram disponibilizados novos 
softwares de anatomia, para 
complementar o aprendizado.
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Ligas Acadêmicas- - Curso Introdutório
Esse evento aconteceu dia 22 de agosto, teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre cirurgia 
geral para estudantes de medicina, além de sanar dúvidas dobre o que é a cirurgia geral e em quais âm-
bitos ela atua. 

Ligas Acadêmicas- Aula Aberta: Como Iniciar um Trabalho Científico
Aula realizada no dia 22 de agosto para os ligantes e demais alunos do CUSC, teve como objetivo orien-
tar em como iniciar um trabalho científico.

Laboratório- Inauguração Labora-
tório de Microbiologia e Pesquisa
No dia 23 de agosto foram inaugura-
dos 2 novos laboratórios no Campus 
Ipiranga: o Laboratório de Microbio-
logia e de Pesquisa.

Curso de Pedagogia - Oficina: Relato de Prática no Atendimento Educacional Especializado
Este evento realizado no dia 22 de agosto teve como objetivo proporcionar aos cursistas de Pedagogia 
Interdisciplinar - São Camilo as práticas de um Professor de Atendimento Educacional Especializado - 
PAEE da Educação Especial, como são feitos os atendimentos e a rotina da Sala de Recursos Multifuncio-
nais para atendimentos de alunos com deficiência na Rede Municipal de Educação de São Paulo.

Ligas Acadêmicas- Capacitação sobre Meditação
A capacitação sobre Meditação realizada entre os dias 24/08 a 26/10 possibilitou a formação de multi-
plicadores, com o intuito de formar grupos de meditação nos campi Pompeia e Ipiranga, essas práticas 
têm como objetivo ajudar o aluno a obter maior resiliência, diminuir as ansiedades nos momentos de 
maiores tensões, manter-se mais calmo e focado, e assim, melhorar a qualidade de vida.

Curso de Nutrição - II Simpósio de Gestão 
e Nutrição Esportiva
O Simpósio de gestão e nutrição esportiva 
ocorreu no dia 24/08, esta atividade priori-
zou como público-alvo nutricionistas, edu-
cadores físicos e gestores, foi abordado so-
bre a prática de coach em nutrição, assim 
como a prescrição nutricional voltada para o 

exercício físico, frente as recentes demandas profissionais, possibilitando aos participantes a atualiza-
ção e inovação que o mercado requer. 

Curso de Pedagogia - Grupo de Estudos: Laboratórios Pedagógicos II
Grupo de estudos destinado aos alunos do curso de pedagogia interdisciplinar do Centro Universitário 
São Camilo e estudantes de Pedagogia da Rede UniCEU, com o intuito de analisar as práticas vivencia-
das nos estágios com base na bibliografia abordada no curso. Atividade realizada entre os dias 24/08 a 
05/10.

Ligas Acadêmicas- O conceito de liberdade aplicado à clínica
A atividade ocorreu no dia 24 de agosto para estudantes de psicologia e psicólogas(os) formadas(os). 
Debate entre diferentes linhas teóricas a respeito do conceito de liberdade aplicado à clínica;

Curso de Psicologia - II Mostra de Trabalhos Processuais da Disciplina de Psicologia Jurídica da São Cami-
lo: Direitos, Sociedade e Singularidades

Curso de Psicologia - II Mostra de Trabalhos Processuais da Disciplina de Psicologia Jurídica da 
São Camilo: Direitos, Sociedade e Singularidades
A Psicologia Jurídica consistente na aplicação dos conhecimentos psicológicos aos assuntos relaciona-
dos ao Direito. Os questionamentos dos estudantes da disciplina de Psicologia Jurídica frente às contri-
buições, alcance e  limitações do trabalho do psicólogo jurídico  diante de importantes problemas  da 
sociedade brasileira como, por exemplo, a violência contra mulheres, crianças e adolescentes; o abuso 
sexual infantil; a alienação parental; o acolhimento institucional como medida extrema e excepcional; 
entre outros, deu origem a esse evento, que possibilitou importante reflexão e ampliando do conheci-
mento dos alunos, professores e funcionários do CUSC acerca desses temas. A ação ocorreu entre 26 a 
30 de agosto.

Ligas Acadêmicas- Manifestações Clínicas e Psicológicas do Paciente Pediátrico e Neonatal na 
UTI
O evento ocorreu dia 27 de agosto e possibilitou ao aluno de medicina perceber e aprender sobre o ma-
nejo do paciente neonato e pediátrico durante sua internação na UTI e suas principais indicações. Além 
disso, abordou os aspectos psicológicos dos familiares enquanto seus entes permanecem internados.
  
Centro Acadêmico de Psicologia Mathilde Neder - I Dia da Psicologia Camiliano: as diversidades 
do campo de atuação
O Centro Acadêmico de Psicologia Mathilde Neder promoveu essa atividade no dia 27/08 no Campus 
Pompeia, priorizando os alunos do Centro Universitário São Camilo e Público Externo.

Biblioteca - Inauguração Sala de Estudos
Foi com grande alegria que o Sistema Integrado de Biblio-
tecas inaugurou no dia 02/09 um novo espaço para estudo 
em grupo, com noventa e dois postos de estudos. Os dis-
centes, docentes e colaboradores também foram apresen-
tados ao espaço Zen, ambiente com sofás e televisão, para 
conforto dos alunos.
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Coletivo Feminista Maria Augusta Generoso Estrela (MAGE) - A importância de um coletivo fe-
minista em uma instituição de ensino
Apresentação do Coletivo Feminista nos dias 27 e 28 de agosto para todas as camilianas. Introdução da 
importância de coletivos feministas nas instituições de ensino.

Ligas Acadêmicas- - Aulas Abertas
Os eventos realizados pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia São Camilo ocorreram entre 
os dias 28/08 a 09/10, visando preparar os ligantes para realizar um atendimento de qualidade no even-
to "Céu na Cidade", o qual a LUNNSC participou, além de proporcionar aos alunos contato com temas 
comumente encontrados na prática clínica de um neurologista, mas que não são abordados em sala de 
aula, complementando a grade curricular daqueles que almejam seguir na área da neurologia.

Ligas Acadêmicas- - Curso Introdutório
No dia 28 de agosto foi realizado o curso introdutório da Liga de Anestesiologia São Camilo (LAASC). 
A atividade contou com três palestrantes, que abordaram os temas: monitorização hemodinâmica, e 
anestesia e pediátrica. 

Laboratório - Inauguração dos novos es-
paços do Promove
No dia 28 de agosto foram inauguradas 
novas áreas na Clínica Escola Promove: 
Farmácia Universitária, salas de tutoria, de 
atendimento, brinquedoteca, entre outras, 
foi apresentado esses espaços à comunida-
de acadêmica e corpo técnico-administra-
tivo. 

Ligas Acadêmicas- I Simpósio 
de Nutrição Materno Infantil
O I Simpósio de Nutrição Mater-
no Infantil da São Camilo ocorreu 
no dia 31/08, possibilitando aos 
participantes ampla visão sobre 
a área de nutrição que vem cres-
cendo cada vez mais, além da 
possibilidade de conhecer gran-
des profissionais e o trabalho de 
equipes multidisciplinares.

Pastoral / Endomarke-
ting- Recepção da Ima-
gem Peregrina
Hoje, no campus Pom-
peia do Centro Univer-
sitário São Camilo, foi 
celebrada a recepção da 
imagem peregrina e re-
líquias de São Camilo de 
Lellis. A imagem e a relí-
quia ficarão expostas na 
capela do campus até o 
dia 20, quando segue em 
peregrinação ao Promove 
e Campus Ipiranga no dia 
21 de agosto.
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Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar - Tecnologia em Gestão Hospitalar - Aula Inaugural  
Este evento foi realizado dia 24 de agosto e teve como objetivo recepcionar os alunos dos cursos de 
graduação em Tecnologia em Gestão Hospitalar e transmitir orientações importantes para o bom an-
damento do semestre.

Extensão - Horta Comunitária Escolar
Entre os dias 24/08 e 21/09, o Programa 5Rs, a Escola Extensionista Camiliana e a Atlética da Medicina 
do Centro Universitário São Camilo se uniram para implantação de uma horta na Escola Estadual Anitta 
Atalla, localizada na Zona Leste de São Paulo. 

Ligas Acadêmicas- Atuação da Fisioterapia na Equaterapia
Esse evento foi realizado no dia 29/08 e abordou a atuação da fisioterapia na equoterapia, tendo em 
vista, ser um tema pouco visto na graduação, ampliando assim, as possibilidades e perspectivas dos 
alunos para o mercado de trabalho.

Ligas Acadêmicas- Aula Aberta - Caso Clínico em Infectologia
Esse evento realizado no dia 29/08 auxiliou na formação dos alunos de medicina através da discussão de 
um caso clínico. A discussão foi mediada por um professor especialista na área, infectologista. 

Curso de Pedagogia - Cine Debate: agosto Indígena
Atividade realizada no dia 29 de agosto para os alunos do curso de pedagogia interdisciplinar da São Ca-
milo e estudantes de Pedagogia da Rede UniCEU. Foi apresentado o documentário "Aldeinha: (re) exis-
tindo" com duração de 29 minutos e diálogos com relação ao contexto da importância da diversidade e 
o respeito às culturas indígenas a partir da Educação.

Pastoral Universitária- Ano Vocacional 
Camiliano 
Apresentação do Ano Vocacional, Vida de 
São Camilo de Lellis e Missão do Centro 
Universitário São Camilo bem como das 
normas e rotinas da Unidade aos alunos e 
Docentes, realizada pela equipe técnica. 
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Institucional – Setembro 
Amarelo
O setembro Amarelo é uma 
campanha Mundial que visa 
a prevenção ao Suicídio. Di-
versos setores da Instituição 
moveram ações de prevenção, 
com o objetivo de sensibilizar 
toda a comunidade interna e 
externa sobre esse tema tão 
relevante.

Congresso Internacional dos Admi-
nistradores e Diretores das Obras 
Camilianas
Pe. João Batista, representou o Centro 
Universitário São Camilo e divulgou a 
instituição e os cursos. 

Curso de Pedagogia-  Ciência com Debate: O que pensam os bebês?
No dia 10 de setembro foram realizadas palestras curtas para os alunos do Curso de Pedagogia Interdis-
ciplinar - São Camilo.

Ligas Acadêmicas- Curso Introdutório
Dia 10 de setembro ocorreu este evento que reúne 3 grandes temas importantes da dermatologia para 
conhecimento geral da especialidade, com professores especializados nos temas das palestras.
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Curso de Psicologia- Entrevista- Globo 
News
A Coordenadora do curso de Psicologia Pro-
fa. Dra. Glaucia Guerra Benute falou sobre o 
Setembro Amarelo em entrevista ao Jornal 
das 16h da Globo News.

Extensão - Narizes 
de Plantão – Prêmio
Em 13/9, o projeto 
de extensão Narizes 
de Plantão  recebeu 
uma homenagem 
na Câmara dos Ve-
readores, por seus 9 
anos de atuação. Ao 
longo desse período 
o projeto já impactou 
centenas de estudan-
tes de graduação e 
milhares de pacien-
tes, acompanhantes 
e colaboradores nos 
hospitais.

II Convenção de Diretores e Admi-
nistradores das Instituições Camilia-
nas de Saúde. 
Membros da reitoria representaram o Centro Universitário São Camilo no evento que ocorreu entre os dias 15 e 20 
de setembro, reúne lideranças camilianas de todo o mundo.

Curso de Administração - I Semana de Inovação
Público-alvo: Alunos do Curso de Administração nas duas linhas de formação e alunos do Curso de Tec-
nologia em Gestão Hospitalar realizaram no dia 11 de setembro a I Semana de Inovação.

Curso de Psicologia- Comportamento suicida: epidemiologia, compreensão do fenômeno e ma-
nejo na clínica analítico-comportamental
Ação realizada nos dias 14/09, 21/09 e 05/10, priorizando estudantes de psicologia, a partir do sexto 
semestre, e psicólogos(as) formados(as) - necessária apresentação de documento comprobatório para 
inscrição.

Curso de Nutrição - SIMPONUTRI 2019
Esse grande evento aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro, foi promo-
vido pela coordenação do curso de Nutrição, coordenação do Mestrado 
e Especializações em Nutrição com os seus alunos, que se uniram para 
concretizar esse encontro de cunho técnico, científico e cultural. Du-
rante as palestras do simpósio, foi realizado em paralelo uma feira de 
exposição de alimentos, produtos e serviços de empresas do ramo da 
Nutrição e Alimentação enfocando o contato direto do aluno com as 
novidades disponíveis no mercado.

Curso de Psicologia- V JAC 
São Camilo
Atividade realizada no dia 21/09 
para estudantes de psicolo-
gia e psicólogas (os) formadas 
(os). Essa Jornada de Análise 
do Comportamento teve como 
objetivo abrir espaço para co-
nhecer e debater sobre temáti-
cas atuais que estejam associa-
das à área, além de possibilitar 
integração entre estudantes 
e profissionais para conversar 
mais sobre estudos em Análise 
do Comportamento.

Serviço Social - II Workshop Alunos ProUni 
O Serviço Social possibilitou o encontro dos alunos ProUni nos dias 23 e 27/09. O Centro Universitário 
São Camilo tem por objetivo acolher as demandas e permitir aos alunos a identificação da comissão 
COLAP e sua função. Promoverá a discussão das necessidades e apresentará normas do MEC para escla-
recimento dos mesmos.
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Curso de Psicológica- Técnicas Projetivas na Avaliação Psicológica
Ação realizada nos dias 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10 no Campus Pompéia para psicólogos e 
estudantes de psicologia (a partir do 4º semestre).

Extensão - Saúde na Cozinha
Ação proporcionada aos alunos com paramentação no campus Ipiranga aconteceu nos 23/09, 21/10 e 
18/11.

Curso de Farmácia- XIV Simpósio de Farmácia
Este Simpósio ocorreu no dia 25/09/2019 com o 
objetivo de ampliar os horizontes do estudante de 
graduação ilustrando algumas das possíveis áreas 
de atuação do farmacêutico em um mercado de tra-
balho cada vez mais globalizado e multidisciplinar.

Curso de Gastronomia - Tema: Pizza

O curso de Gastronomia aconteceu no dia 28/09/2019 no 
Campus Pompéia.

Curso de Pedagogia - A um passo da depressão
Atividade realizada no dia 26 de setembro. Cada vez mais, pessoas aparecem nos consultórios médicos 
e psicológicos com sintomas de depressão. Dentre eles, podem ser citados a tristeza, vontade de não 
fazer nada, apatia, desinteresse, insônia, sensação de vazio, entre outros. Segundo Cuche, o território 
da depressão é uma região bem triste. Nele sempre se sofre, às vezes morre-se. Quem o visita, jamais o 
esquece e clama que se deve, se possível, evitá-lo, ou, se já se entrou nele, sair o mais depressa possível.

Curso de Biomedicina - Simpósio de Neurociência e comportamento - como funciona seu cérebro 
em época de faculdade
Esse evento ocorreu dia 26 de setembro e possibilitou uma maior visibilidade sobre como nosso cérebro 
funciona em épocas de faculdade, trazendo assim uma reflexão.

Extensão - III Torneio Intercursos
O Campeonato de Jogos Intercursos do Centro Universitário São Camilo foi uma ação da Coordenação 
de extensão e pesquisa, dentro do seu Programa de Extensão Integração Discente, para estimular não 
apenas o acolhimento e integração entre alunos, mas também a prática do esporte dentro da vivência 
universitária.  É um campeonato anual, que permite união e participação de todos os cursos de gradu-
ação do Centro Universitário, sendo modalidade futebol de salão (futsal) masculino e feminino. Neste 
ano de 2019 o evento aconteceu no dia 28 de setembro.

Marketing - 58° Corrida e 
Caminhada Contra o Câncer 
(IBCC)
No dia 29 de setembro, a equi-
pe de Marketing do Centro Uni-
versitário São Camilo promo-
veu a 58° Corrida e Caminhada 
Contra o Câncer.
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Institucional – Outubro Rosa
O Centro Universitário São Camilo promoveu 
em diversos setores a campanha de conscien-
tização que tem como objetivo principal aler-
tar as mulheres e a sociedade sobre a impor-
tância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e mais recentemente so-
bre o câncer de colo do útero.
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Semana dos Professores
Em uma ação Institucional, 
organizada pela Comissão 
de Endomarketing, o Cen-
tro Universitário São Cami-
lo preparou uma homena-
gem toda especial para os 
professores, para que eles 
se reconhecessem as estre-
las que realmente são.

Curso de Enfermagem/ Marketing  Retros-
pectiva COP XXIV - Interfaces com a saúde
Esta atividade foi realizada no dia 02 de outu-
bro e possibilitou reflexão sobre o meio am-
biente e sustentabilidade.

Curso de Nutrição- Nutrição não prescritiva: Ferramentas para o nutricionista na abordagem do 
comportamento alimentar
Alunos a partir do 4º semestre e profissionais participaram no Campus Pompeia da atividade que acon-
teceu dia 05 de outubro.

Curso de Administração- Gestão de Contas Médicas para Clínicas: o que você precisa saber para 
enviar seu faturamento correto.
Alunos do Centro Universitário São Camilo e público externo participaram da atividade nos dias 05 e 19 
de outubro.

Curso de Medicina- VII COMUSC
O VII Congresso Médico Universitário São Camilo 
(COMUSC) ocorreu nos dias 07/10 e 08/10, buscou 
introduzir palestras com temas importantes para a 
formação médica e de estudantes das demais áreas 
da saúde. Contou com palestras 

Biblioteca- II Feira de Troca de Livros e Troca Solidária
O evento Feira de Troca de Livros ocorreu nos dias 09 a 18/10, 
proporcionou aos alunos, docentes e colaboradores do Centro 
Universitário a troca de livros. A cada livro trocado, o aluno 
participante, pode reverter essa participação em 10 pontos de 
atividades complementares. Esse ano a feira contou com uma 
linda parceria com os Projetos “Costurando o Bem”, “Tuntum 
Arteira” e “Bonequinhas Sem Fronteiras” que juntos promove-
ram uma ação beneficente. Foram vendidos ao lado da feira 
de livros bandanas e kit de bonecas com bandanas, que foram 
doados para crianças em tratamento oncológico.
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Curso de Fisioterapia/ Marketing - XVII Simpósio 
de Fisioterapia
Evento aconteceu entre os dias 10 e 11 de outubro, 
organizado pelo Curso de Fisioterapia do Centro Uni-
versitário São Camilo para promover atualização e 
reflexão sobre a profissão, que este ano comemora 
50 anos no Brasil, por meio de conhecimento teórico 
e prático de excelência, discutindo as tendências do 
mercado e os rumos da profissão.

Marketing- Ação SESI/BAND
Atendimento a comunidade lo-
cal com atividades de saúde e 
bem-estar aconteceu no dia 12 
de outubro no SESI AE Carvalho. 

Pitch Bootcamp
O Pitch Bootcamp come-
çou há quatro anos em 
Portugal e já está presen-
te em mais de 18 países. 
Em suas 135 edições, con-
tou com mais de 12.000 
participantes e mais de 
1.300 empresas. A meto-
dologia é da empresa por-
tuguesa, Spark Agency, que tem o intuito de impactar cada vez mais jovens no mundo. 
O evento acontece em um dia e meio, e funciona como um laboratório, porque eles conseguem colocar em prática 
e treinar para o que no futuro será real: as entrevistas.  Neste ano a atividade foi realizado entre os dias 16 e 17 de 
outubro.

Relações Internacionais - Encontro Alunos Marquette University
No dia 17 de outubro o setor de Relações Internacionais promoveu um encontro com os alunos que par-
ticiparam do Intercâmbio na Marquette University.

Curso de Biomedicina- Healthcare Consulting: A atuação da consultoria na área da saúde
Público-alvo: Discentes que estão cursando Biomedicina participaram da atividade realizada entre os 
dias 19 e 26/10.

Curso de Nutrição- Transtornos Alimentares: do básico aos desafios atuais
Atividade realizada para Alunos a partir do 4º semestre e profissionais aconteceu dia 19/10/2019 no 
Campus Ipiranga.

Marketing- Open Day São Camilo 2019
Orientação e sensibilização de alunos do Ensino Médio na 
escolha de uma profissão, assim como divulgar a marca 
da São Camilo. Atividade realizada no dia 24 de outubro.

Curso de Nutrição - Comer Intuitivo: Introdução à abordagem inovadora para a prática clínica e 
saúde coletiva
Alunos a partir do 1° semestre e profissionais realizaram a atividade dia 26 de outubro no campus Ipi-
ranga.

Curso de Nutrição- Nutrição em Idosos: Doenças Cardiovasculares
Diante dos desafios do tratamento de doenças cardiovasculares em idosos, criamos um evento que teve 
como objetivo abordar sobre a prevenção, o diagnóstico e a posvenção. Atividade realizada no dia 26 de 
outubro.

Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar - Palestra Abertura " Gestão em Carreira"

Essa palestra realizada no dia 26 de outubro proporcionou aos alunos o contato com a vivência profis-
sional na área de gestão hospitalar.

Curso de Pedagogia- Outubro Rosa: Saúde e bem-estar da Mulher

O evento ocorreu dia 30 de outubro, foram oferecidas três atividades voltadas para o público feminino, 
embarcando no Outubro Rosa (campanha nacional de prevenção ao câncer de mama), tivemos uma Pa-
lestra: Saúde da Mulher; um Chá Literário de Mulheres; e por fim o Cine-debate: Curta-Metragem Vida 
Maria, o objetivo foi propor a reflexão da mulher e a sua saúde, também a importância de seu papel na 
sociedade. Abordando este tema através de textos literários, contação de histórias que evidenciem o 
protagonismo feminino.  

Campanha de vestibular 
colaboradores e docentes 
vestem a camiseta: "O Seu 
Futuro em Primeiro Plano"
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Novembro Azul
Nesta ação de conscientização, diversos setores 
estiveram envolvidos, com inúmeras ações. 

IV Congresso Multiprofissional
Maior evento Institucional tem como compro-
misso divulgar conhecimento científico, pautado 
na formação das novas gerações de médicos, en-
fermeiros, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricio-
nistas, psicólogos, farmacêuticos, entre outro. 
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Curso de Administração - Faturamento Hospitalar e Práticas de Contas Médicas
O Curso de Administração promoveu esta atividade nos dias 04,06,11,13 e 18/11/2019 no Campus Pom-
peia.

Ligas Acadêmicas - Encontro Teórico: Movimento e esporte paraolímpico
O encontro teve enfoque teórico na apresentação das especialidades do esporte paraolímpico, e a con-
cepção do movimento humano neste tipo de esporte. Atividade realizada dia 05 de novembro.

Curso de Pedagogia- Ciência com Debate - Você não está à mercê de suas emoções
Evento ocorreu dia 05 de novembro com palestras curtas presentes na plataforma TED e fomentou 
discussões de temas relevantes para a educação e ciências.

Curso de Enfermagem- I Simpósio de UTI
Esse evento aconteceu dia 04 de novembro e possibilitou uma importante reflexão sobre a área de atu-
ação do enfermeiro e outros profissionais em UTI, que vem crescendo cada vez mais no Brasil, possibili-
tando ao público um vasto conhecimento com especialistas da área.

Curso de Medicina- Extensão em Suturas, retalhos e enxertos
Atividade aconteceu nos dias 09/11 e 30/11 no Campus Ipiranga. O objetivo foi permitir ao aluno de Me-
dicina o aprimoramento para a pratica de suturas enxertos e retalhos, como preparo prévio adequado 
para atividades de urgência a serem realizadas no internato em pacientes reais.

Institucional- Exibição 
Documentário Narizes 
de Plantão
Exibição Documentário 
Narizes de Plantão nos 
dias 11/11 e 12/11 no Cam-
pus Ipiranga.

Curso de Fisioterapia - Me 
formei, e agora?
O Evento ocorreu dia 21 de 
novembro e foi destinado 
aos formandos do Curso de 
Fisioterapia com ciclo de 
palestras que abordam te-
mática sobre tendências do 
mercado profissional, com-
portamento ético-profissio-
nal de sucesso e dicas sobre 

processos seletivos, tipos de provas e instituições. 

Curso de Tecno-
logia em Radio-
logia - XVII SIM-
TER
Ação realizada 
no dia 22 de no-
vembro. O XVII 
SIMTER - Simpó-
sio de Tecnologia 
em Radiologia:  O 
leque de possibili-
dades das ciências radiológicas. O evento abordou as diversas possibilidades de atuação profissional proporcionando a 
reflexão das necessidades de desenvolvimento de competências e habilidades em várias áreas da radiologia.

Curso de Medicina- Capacitação para Atendimento Médico de Emergência no Campo de Futebol
A atividade aconteceu nos dias 22 e 23/11 no Campus Ipiranga. Médicos que atuam nos clubes de fute-
bol, clubes estes inscritos na FPF-Federação Paulista de Futebol. Requisito: o médico deverá ser indicado 
pela FPF.

Curso de Nutrição- Apresentação dos TCC’s dos Alunos do Curso de Nutrição 2019
Este evento ocorreu no dia 30 de novembro, teve por objetivo despertar nos alunos de 5º, 6º E 7º se-
mestres do curso a importância do desenvolvimento dos TCCs, além de promover a compreensão da 
seriedade e responsabilidade com que esta atividade deve ser tratada.

ENADE
A avaliação tem uma importância fundamental para o curso uni-
versitário. Por meio do exame, o Ministério da Educação e Cultu-
ra pretende promover a melhoria do ensino no país. Em apoio aos 
seus discentes, O Centro Universitário esteve presente nesse dia, 
acolhendo, oferecendo apoio, água, brindes, para que o aluno se 
sentisse mais seguro e acolhido nesse importante momento de sua 
vida acadêmica.
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Dezembro Vermelho 
 o Curso Técnico de Enfermagem 
em parceria com a CIPA, realiza-
ram palestras e ações para co-
laboradores, a fim de terem co-
nhecimento sobre prevenção da 
doença.

Curso de Enfermagem- XXVIII EXPOenf
Ação realizada no dia 10/12 no Campus Pompeia – Apresentação TCC’s dos alunos de enfermagem.

Curso de Psicologia- II Fórum dos Estágios de Psicologia da Saúde
Ocorreu dia 10/12 no Campus Pompeia. Esse evento possibilitou aos alunos se aprimorarem das experi-
ências dos estagiários de psicologia que cumpriram o estágio nos diversos campos, com suas caracterís-
ticas institucionais e possibilidades de atuação singulares. 

PROMOVE
E na unidade teve: Palestra: Cui-
dados com Medicamentos Anal-
gésicos / Treinamento de Limpe-
za e Desinfecção de Superfície/ 
Segurança do Paciente
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Cursos Técnicos 
Colação de grau cursos Técnicos. Ocorreu 
no mês de dezembro com aproximada-
mente 110 alunos do curso de Técnico em 
Enfermagem.

Cursos Graduação
Colação de grau Gradua-
ção. As formaturas ocor-
reram até janeiro

...e depois de um ano 

de muito trabalho e 

dedicação...
chegou a hora da 

confraternização... 
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