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Apresentação 

A Reitoria do Centro Universitário São Camilo - SP apresenta a primeira 
edição de seu Anuário Institucional.

Com este trabalho, registramos, consolidamos e disponibilizamos in-
formações sobre as atividades ocorridas no ano base de 2017, de forma 
sistemática e a partir desta edição, periódica, com vistas a preservar e his-
toriar os acontecimentos institucionais, além de possibilitar análises com-
parativas, anuais e plurianuais, sobre os avanços e desafios encontrados.

Lançar uma publicação da envergadura de um Anuário, traz o desafio de 
tornar transparente as ações que ocorreram na instituição, com o compro-
misso de organizar, tratar e disseminar dados sobre a realidade do Centro 
Universitário São Camilo - SP, com o propósito principal de movimentar 
debates para ações de melhoria, contribuindo, de tal modo, para seu de-
senvolvimento.

Um anuário é, para as instituições, como um diário. É o esforço para 
registrar e arquivar os eventos, as ações e os acontecimentos mais im-
portantes ocorridos no ano. Para nós é, também, uma reminiscência pros-
pectiva, uma vez que se apresenta, não só com um olhar sobre o passado 
do Centro Universitário, mas, também, uma linha contínua, delineando 
nossos passos e nossos anseios futuros.

Aproveitem a leitura!

Bruna San Gregório
Coordenadora Editorial
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Mensagem do Reitor 
 

longo 2017 e de cada ano, posteriormente. 
Como os departamentos e suas estruturas 
funcionais estavam integralmente envolvi-
das nas ações operacionais, dificilmente as 
informações geradas nos setores eram pro-
cessadas e compiladas de forma sistemáti-
ca. Para que este trabalho árduo chegasse 
a bom termo foi estabelecido uma rotina 
em que informações dos departamentos 
eram mensalmente enviadas para o setor 
de Publicações, o qual teve a responsabili-
dade de coordenar os trabalhos de coleta 
das informações e organizar o material em 
forma de texto.

Como em qualquer processo novo, no 
início da implantação deste programa tive-
mos muitas dificuldades, porque parte das 
lideranças não responderam de forma po-
sitiva àquilo que foi proposto, fazendo com 
que os relatos das informações de alguns 
setores não representem toda a sua im-
portância. Entretanto, temos certeza que a 
boa performance daquelas lideranças que 
se engajaram plenamente desde do iní-
cio irá servir de espelho e motivação para 
os demais. E, assim, nas próximas edições 
teremos todos os setores devidamente re-
presentados e o Anuário do Centro Univer-
sitário São Camilo escrito de acordo com 
aquilo que a instituição já é no presente e 
pretende ser no futuro.

Meus sinceros agradecimentos a todos 
pela colaboração na expectativa que po-
demos fazer mais e melhor. 

João Batista Gomes de Lima
Mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Instituto 
Capixaba de Pesquisas em Contabilidade. Graduação em 
Administração pelo Centro Universitário São Camilo, e em 
Filosofia pelas Faculdades Associadas Ipiranga. Atualmen-
te, é presidente da Sociedade Beneficente São Camilo; 
do Conselho de Administração da Organização Social de 
Serviços da Saúde – Cruzada Bandeirante, Reitor do Centro 
Universitário São Camilo, SP e Superintendente da União 
Social Camiliana.

É imperativo dizer que o dia a dia de uma 
instituição de ensino superior, cujo quadro 
de colaboradores é de, aproximadamente, 
oitocentos funcionários e mais de 7.800 
alunos que estão distribuídos nos cursos 
técnicos, nos programas de extensão, nos 
cursos de graduação e de pós-graduação, 
gera uma quantidade imensa de informa-
ção que deve ser devidamente organiza-
da em forma de registro documental, sob 
pena de ver, no futuro, a melhor parte de 
sua memória histórica perdida.

Desta forma, este documento denomi-
nado Anuário do Centro Universitário São 
Camilo passou, a partir de 2017, a ser par-
te integrante do conjunto das atividades 
desta Reitoria. Pode-se dizer que estamos 
criando uma espécie de curadoria que tem 
o compromisso de, já no presente, cuidar 
do futuro da instituição.

Trata-se de uma iniciativa em que a ins-
tância superior da instituição assume a 
condição de força indutora para o melhor 
desempenho das lideranças e conseguir, 
por meio delas, a preservação e a organiza-
ção do patrimônio imaterial da instituição 
que poderá, além de ser divulgado interna 
e externamente, servir de referência e con-
sulta para orientar os gestores nos investi-
mentos de longo prazo, bem como, no pla-
no de desenvolvimento institucional.

Aqui, mesmo que de forma resumida, 
tem-se a oportunidade de conhecer os 
principiais acontecimentos acadêmicos e 
administrativos realizados na instituição ao 
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União Social Camiliana 
 

Contabilizarmos ainda as significativas 
conquistas como resultado desse movi- 
mento integrador: EaD em franco cresci-
mento; primeiro lugar no exame da Ordem 
dos Advogados no Sul do Estado do Espí-
rito Santo; Avaliações do MEC para renova-
ção de reconhecimento de curso com rela-
tórios apresentando conceito 4; o ENADE, 
sempre com resultados extraordinários; o 
curso de farmácia do ES logrando concei-
to 5; publicação da revista “O Mundo da 
Saúde” categorizada como um dos princi-
pais periódicos científicos do país, com sua 
classificação 2 no Qualis-CAPES; Relações 
Internacionais estruturada para desenvol-
ver e propiciar os intercâmbios com Univer-
sidades Parceiras; a pesquisa desenvolvida 
tanto pelo corpo docente como discente, 
gerando grande impacto acadêmico; mo-
vimentos de reparação social por meio de 
atividades comunitárias além das ativida-
des de valorização do corpo técnico-admi-
nistrativo com reconhecimento profissio-
nal; treinamentos de valorização humana; 
e inúmeras outras atividades.

Atuando nas principais áreas da educação 
– Ensino, Pesquisa e Extensão, a USC dissemi-
na conhecimento por meio dos seus cursos 
de graduação (bacharelados, licenciaturas e 
tecnológicos), além dos programas de pós-
graduação lato e stricto sensu e dos cursos 
de extensão tanto comunitários como aca-
dêmicos, educação básica, educação técni-
ca profissionalizante, educação infantil com 
os centros de educação infantil em convênio 
com a Prefeitura do Município de São Paulo.

É nesse contexto e, por meio da seleção 
e organização dos conteúdos curriculares 
de forma ética, que a USC transmite o co-
nhecimento, e também trabalha, na prática 

Carlos Ferrara Junior
Graduado em Odontologia e Direito. Especialista em 
Saúde Pública, Direito Material e Processual do Trabalho 
e Administração Hospitalar. Certificação em Ouvidoria e 
Ouvidoria Pública e Privada. MBA Advanced Management 
Programa - Direção Executiva - Barcelona/Espanha. Dou-
tor em Bioética. Mestre em Direito. Atualmente atua como 
Diretor Geral de Ensino na União Social Camiliana e como 
professor visitante em diversas instituições de ensino - Pós-
Graduação. Membro da Sociedade Brasileira de Bioética.

cotidiana de sala de aula, os valores pensa-
dos como desejáveis na formação de novas 
gerações buscando sempre a dignidade da 
pessoa humana dentro de uma sociedade 
que busca constantemente o conhecimento.

Essa é a grandeza da USC
Parafraseando Antônio Machado, poeta 

espanhol, “Caminhante, não há caminho, 
o caminho se faz ao caminhar”, a USC vem 
trilhando sua consolidação no momento 
educacional...

Nas suas primeiras décadas de existên-
cia a União Social Camiliana era uma enti-
dade de caráter assistencial caritativo, em 
socorro aos pobres da Baixada Santista. As 
atividades educacionais dos camilianos, 
no Brasil, iniciaram-se em 1963, com a So-
ciedade Beneficente São Camilo. Foi uma 
resposta frente à necessidade de suprir os 
hospitais com recursos humanos qualifi-
ca- dos. No Hospital São Camilo – SP (Pom-
péia) instalou-se uma Escola de Auxiliares 
de Enfermagem. Em 1978, a União Social 
Camiliana transferiu sua sede para São Pau-
lo e assumiu os cursos na área da saúde. 
A proposta inicial não era a de desenvol-
ver a área de formação educacional geral 
propriamente dita e sim, apenas convergir 
seus esforços na formação de profissionais 
para atuar nas unidades hospitalares com 
gestão própria, por meio de princípios e 
valores camilianos, cujos fundamentos de 
conhecimentos e técnicas eram necessá-
rios. Entretanto, com a expansão frente as 
exigências do mercado educacional a USC 
caminhou para uma educação global, em 
todas as áreas do conhecimento, atuando 
desde a educação infantil até os cursos e 
programas de pós-graduação, perpassan-
do pelas atividades sociais visando a repa-
ração da dignidade da sociedade.

Hoje, a USC como mantenedora, é res-
ponsável por aproximadamente 14.500 
alunos, atuando nas seguintes unidades 
educacionais, de forma integrada: Centro 
universitário São Camilo SP; Centro Univer-
sitário São Camilo ES; Faculdade São Cami-
lo RJ; Centro Educacional São Camilo ES; 
Colégio Técnico São Camilo SP; Centro de 
Educação Infantil Vila Carioca; Centro de 
Educação infantil São Savério e PROMOVE

Neste cenário, está descrita a trajetória da 
USC, sempre respeitando a autonomia do 
corpo discente, docente e técnico-admi-
nistrativo dentro das Escolas Acadêmicas, 
atrelando competência no binômio ensi-
no/aprendizagem, garantindo uma forma-
ção de qualidade, zelando pelo exercício 
social e bioético, visando disseminar o co-
nhecimento técnico e prático para garan-
tir as habilidades necessárias para o bom 
desenvolvimento dos profissionais aqui 
formados. 
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XX Workshop de Integração Docente

O Workshop de Integração Docente é 
um acontecimento tradicional do Centro 
Universitário São Camilo. O evento está em sua 
XX edição e ocorreu no período de 26 a dia 31 
de janeiro, sob responsabilidade da profa. Márcia 
Gimenez, coordenadora de extensão e pesquisa 
do Centro Universitário São Camilo, São Paulo.
Além de promover a integração, o encontro visa 
capacitar e atualizar os docentes para um melhor 
planejamento das atividades para o semestre. 
Com seminários, cursos e palestras, o docente é 
acolhido, o que possibilita maior envolvimento 
em suas atividades acadêmicas.
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A contribuição da Tecnologia 
da Educação na IES em 2017
 

 

Gráfico 3: Quantidade de web conferencias acadêmicas 
ao longo de 2014 a 2017

Gráfico 4: Quantidade e volume de arquivos acadêmicos 
armazenados em nuvem entre 2014 a 2017

Gráfico 5: Investimentos (US$) feitos em mobilidade ao 
longo de 2014 a 2017

Denis Rodrigo de Lima
É graduado em Ciências da Computação pelo Centro 
Universitário São Camilo (2008); Especialista em 
Administração de Empresas (2013); Especialista 
em Docência do Ensino Superior (2015); possui 
MBA em Gestão de Tecnologia da Informação 
(2017). Atualmente é Coordenador de TI do Centro 
Universitário São Camilo – SP.

São muitos os desafios da Tecnologia da 
Informação na Educação Superior, a come-
çar pela adequada adoção e utilização de 
serviços de apoio na construção do conhe-
cimento, além, é claro, de uma boa infraes-
trutura de mobilidade, capacitação perma-
nente de docentes e discentes e suporte 
técnico especializado. Muita inovação para 
uma realidade nacional postulada em uma 
estrutura de salas de aula do século XIX, 
assistidas por docentes do século XX para 
formar alunos nascidos no século XXI.

Observamos, no mercado educacional 
superior, que uma das receitas de sucesso 
é a incorporação da TI no plano estratégi-
co de negócio das instituições. Sob o pon-
to de vista administrativo, na integração 
e sustentação de sistemas, auxílio na oti-
mização e informatização dos processos, 
adequados serviços de Telecom e apre-
sentação de indicadores em real-time para 
apoiar a decisão da alta gestão. No entan-
to, sob o ponto de vista acadêmico, a aná-
lise deve ser mais profunda, efetivamente 
temos que ter um propósito que garanta o 
aprendizado do aluno, apoiando-o em sua 
formação, de forma a impactar a socieda-
de por meio da pesquisa ou pela qualida-
de do serviço ofertado a este futuro profis-
sional. Não basta a utilização de soluções 
tecnológicas de forma suplementar às ati-
vidades de aula. É preciso integrar serviços 
de tecnologias aos projetos pedagógicos 
dos cursos e melhor contribuir com a for-
mação dos nossos alunos.

O Centro Universitário São Camilo, apoia-
do pela Pró-Reitoria Administrativa e Rei-
toria, criou no ano de 2017, a equipe de 
TE– Tecnologia da Educação. Sugerida e 
coordenada pela TI, esta equipe atua direta- 

mente com os docentes e discentes ofertan-
do os serviços de capacitação, orientação e 
suporte quanto a utilização das tecnologias 
como ferramentas de apoio na relação de 
ensino-aprendizagem. Dentre os principais 
serviços ofertados, destacamos a parceria 
com a Microsoft, desde 2012, com a ofer-
ta gratuita a toda comunidade acadêmica, 
por meio do portal: o365.saocamilo-sp.br 
dos serviços de e-mail, armazenamento de 
dados em nuvem, solução LM por meio do 
OfficeMix, apresentações dinâmicas e inteli-
gentes por meio da solução Sway, web con-
ferências por meio do Skype for Business, 
além da construção de formulários interati-
vos na web por meio do Forms.

Segue abaixo alguns números interessan-
tes:
 

Gráfico 1: Quantidade de e-mails ofertados pela IES gra-
tuitamente

  

 

Gráfico 2: Quantidade de capacitações e professores ca-
pacitados entre 2014 a 2017 

Os números acima apresentados de-
monstram o crescimento na oferta e utili-
zação dos serviços, em virtude não só da 
divulgação, mas também por conta dos 
investimentos feitos, além da efetividade 
da equipe de TE que dia a dia se aproxima 
das necessidades demandadas por nossos 
docentes e discentes. Veja um pouco mais 
desta experiência em: https://youtu.be/ 
iEiuD1BqB-s ou por meio do QR code:

 

Incondicionalmente, nesta jornada, 
apoiam-nos: Reitoria, Pró-Reitorias, forne-
cedores, além de toda a equipe de TI, TE 
e back office do Centro Universitário São 
Camilo.

Os gráficos apresentados mostram-nos a 
tendência cada vez maior da utilização dos 
serviços em nuvem. Notamos também que 
os investimentos feitos em mobilidade, são 
diretamente proporcionais à utilização dos 
serviços pela comunidade acadêmica.

As equipes de TI e TE continuarão a mis-
são de identificar, capacitar, suportar, com-
partilhar e implementar tecnologias e ino-
vações que efetivamente contribuam para 
a formação dos alunos frente aos desafios 
da educação no século XXI.

Para que a utilização destas tecnologias 
seja efetiva, o Centro Universitário não 
poupa esforços para ampliar e melhorar 
ainda mais os serviços de Internet e Wi-Fi 
que atualmente atendem a todos os am-
bientes da instituição.
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Aula Magna do Centro Universitário São Camilo

A Aula Magna do Centro Universitário São 
Camilo é o momento de acolhimento de seus 
novos alunos, em todos os cursos. 
A recepção aos calouros é parte fundamental 
no processo de integração, uma vez que estes 
se sentem parte integrante da instituição e, 
assim, motivados para o início das atividades 
acadêmicas, além de estreitarem os laços com os 
veteranos e conhecerem os valores e missão da 
Instituição.
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Aula Inaugural do Curso de Pedagogia
Programa UniCeu-SME/SP

O curso de Pedagogia em EaD do Centro 
Universitário São Camilo, é oferecido em 
parceria com a UniCEU  - uma Rede composta 
por Polos de Apoio Presencial que constituem 
as Unidades de Articulação Acadêmica nos 
Centros Educacionais Unificados (CEUs), da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e 
a Instituição de Ensino Superior. 
A Aula Inaugural do Curso de Pedagogia, ocorreu 
no dia 18 de fevereiro, no campus Ipiranga e 
contou com a participação de 1400 alunos. 
Com o acolhimento da Coordenadora do curso, 
Profa. Luciane Pedro e a partir de discussões 
sobre Interdisciplinaridade e sua importância na 
Formações de professores, foi possível iniciar 
o processo preparativo desses alunos, para as 
atividades acadêmicas do semestre.

22    23   
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40 anos da revista O Mundo da Saúde
 

ética. A história vitoriosa do periódico deve 
ser creditada ao espírito guerreiro de uma 
bravíssima equipe de camilianos, que faz 
refletir a vocação desse periódico. Nessas 
quatro décadas, desde a primeira edição, 
O Mundo da Saúde vem confirmando seu 
perfil para registrar e participar das mudan-
ças das ciências da saúde no país, sempre 
pautada por artigos de abrangências lo-
cais, regionais, nacionais e internacionais. 
Nosso maior objetivo é trazer ao pesquisa-
dor a informação completa e abalizada por 
renomados revisores.

Para um periódico na área da saúde, che-
gar aos 40 anos de existência mostra que 
sua história anterior foi satisfatória e, mais 
importante, que seu futuro será cada vez 
mais grandioso.

Bruna San Gregório
Possui MBA em Book Publishing, pelo Instituto Singulari-
dades SP; Especialista em Projetos para Educação a Dis-
tância pela Rede SENAC/RJ, graduada em Pedagogia e 
Letras pelo Centro Universitário São Camilo. Publisher e 
Professora Universitária na área de Educação, com ênfase 
em Educação e Educação a Distância. Atualmente é Coor-
denadora do Setor de Publicações do Centro Universitário 
São Camilo.

A revista O Mundo da Saúde é uma pu-
blicação trimestral de divulgação científica 
do Centro Universitário São Camilo, vol-
tada à veiculação de estudos e pesquisas 
da área da saúde e de outros campos de 
investigação a ela vinculados. Tem, entre 
suas finalidades, possibilitar o exercício 
crítico e reflexivo com vistas ao aprofunda-
mento de questões relevantes da atualida-
de que contribuam para o alcance da saú-
de integral do ser humano e da construção 
de perspectivas inovadoras e compromis-
sadas. Sendo assim, apresenta-se de forma 
plural e interdisciplinar no que concerne as 
questões da saúde quando vinculadas às 
esferas das políticas públicas, inclusivo-so-
ciais, educacionais, entre outras.

O periódico possibilita, enquanto veículo 
de artigos científicos pertinentes, a atua-
lização e o aprofundamento de conheci-
mentos de diversas áreas, estimulando o 
debate de amplas questões relacionadas 
à saúde, além de estimular profissionais 
e instituições a aprimorar a qualidade e a 
gestão dos serviços. Objetiva também con-
tribuir para a formação técnico-científica e 
ética dos profissionais da área. Representa 
um espaço para intercâmbio e dissemina-
ção de estudos e pesquisas significativas 
na área da Saúde. Veicula artigos de reno-
mados pesquisadores, estimulando e res-
peitando a diversidade de visões em torno 
de uma determinada temática.

Assim, a trajetória da revista O Mundo da 
Saúde que completou em 2017, 40 anos 
de publicação ininterrupta, não está ligada 
apenas em publicar artigos pontuais sobre 
vários temas da área de saúde. Inovadora, 
a revista foi a primeira do país a dar espaço 
para assuntos de interesse geral, como Bio-

Esta revista se destaca nos dias atuais por 
vários motivos, sendo uma das principais 
divulgadoras de pesquisas de especialistas 
brasileiros e internacionais, refletindo, com 
essa internacionalização, sua maturidade e 
seu poder de divulgação.

Um grande salto de qualidade impor-
tante para a internacionalização e para a 
atração de pesquisadores nacionais foi a 
indexação nas diversas bases de dados 
abaixo. Além disso, seu salto para quali-

ficação se deu, principalmente nos últi-
mos anos, com o registro no DOI. A pu-
blicação de todos os artigos na Internet 
foi uma conquista de valor inestimável e 
um fator considerável de prestígio. Fato 
que fez com que a revista recebesse um 
conceito A2 na última avaliação Qualis 
Capes.

Certos que virão mais 40 anos de sucesso 
pela frente, esse aniversário foi um marco 
para novas conquistas.
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Ações de Endomarketing

Dia Internacional da Mulher
O evento em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, faz parte do calendário de datas 
comemorativas do Centro Universitário São 
Camilo, SP. 
Esta foi uma ação carinhosamente planejada 
pela comissão de Endomarketing do Centro 
Universitário, com a intenção de homenagear as 
colaboradoras camilianas pelo dia da mulher. 
Foi oferecido um café especial à todas as 
funcionárias dos campi Ipiranga, Pompeia e 
Promove, as quais sentiram-se acolhidas e 
valorizadas.
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Ações da Pós-Graduação Lato Sensu

Aula inaugural da Pós-Graduação
Com o objetivo de integrar os alunos recém-
chegados aos cursos de Pós-Graduação do 
Centro Universitário São Camilo, SP, a aula 
inaugural foi um estimulador para os novos 
discentes para enfrentarem o ano letivo com 
garra e reduzir a evasão ao longo do ano. 
O encontro ocorreu no dia 18/03/2017, no 
campus Ipiranga e contou com a participação de 
65 alunos, foi realizado um trabalho motivacional 
com dinâmicas, vídeos e palestra, em que os 
alunos saíram motivados para o novo ano letivo.

30      31   
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Ações do PROMOVE
O Centro de Promoção e Reabilitação 
em Saúde e Integração Social – CLÍNICA 
ESCOLA - PROMOVE SÃO CAMILO, 
preparou no mês de março, diversas 
oficinas culinárias, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos dos serviços 
envolvidos uma atuação mais integradora 
e articulada, estimular o saber e o 
conhecer das atuações profissionais que 
compartilham com o mesmo objetivo  
e impactar de forma positiva na 
qualidade do trabalho.

32  

Oficina de Culinária Infantil
Grupo de Estimulação Global do 
Desenvolvimento, foi uma ação 
com o envolvimento dos cursos de 
Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia, 
com crianças com alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor 
com deficiência intelectual leve a 
moderada. A atividade ocorreu nos 
dias 22; 24; 29/03/2017.

Oficina Culinária
A oficina mediada pelo Serviço 
de Nutrição, junto aos pacientes 
atendidos no serviço de Fisioterapia 
Cardiopulmonar e Metabólica com 
diagnóstico de doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) e alunos 
do curso de fisioterapia em estágio 
neste setor.

Ações de Extensão
Curso - Cadeira de rodas, uma possibilidade de 
saúde: Avaliação e prescrição
O departamento de Extensão do Centro 
Universitário, realizou no mês de março o curso 
Cadeira de rodas, uma possibilidade de saúde: 
Avaliação e prescrição. O curso teve como 
docente responsável a profa.  Aline Sorcinelli 
Lopes, e foi dirigido à Profissionais e estudantes 
de Terapia Ocupacional e Fisioterapia.

  33   



34      35   

março
Ações do Departamento  
de Tecnologia da Informação - TI

O Departamento de Tecnologia da 
Informação - TI realizou no mês de março, 
uma série de cursos de capacitação e 
aquisição de equipamentos, com o objetivo 
de otimizar processos, capacitar professores 
e colaboradores e mobilizar ações.

34   

Aquisição Monitores stand alone 
para comunicação digital, em apoio 
com equipe de Marketing, a fim 
de reduzir os impressos de papel 
em mural no térreo de ambas as 
unidades, dando ao aluno melhor 
experiência com a informação.

Capacitação em utilização de 
lousa digital em sala de aula e PA, 
objetivando integrar os recursos de 
tecnologia em único dispositivo. 
Reduzir o custo com manutenção 
de projetores, lâmpadas e demais 
insumos. Realizar gestão remota 
para desligamento. Participaram da 
ação 112 docentes.

Capacitação em utilização dos 
recursos Forms, Sway e Office Mix 
– Office 365, para 15 docentes. A 
finalidade da ação foi demonstrar 
a utilização prática sobre o ponto 
de vista pedagógico aplicado a 
sala de aula para a construção 
de formulários interativos, 
apresentações profissionais e 
criação de aulas on demand via 
office Mix.
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Feira de Profissões
Colégio Santo Antonio de Lisboa
Rede Vicentinos

Feira da Saúde 
em parceria com 
a Clínica Médica 
Acesso Saúde

  37   

Ações da Área de Relacionamento e Marketing
A Área de Relacionamento e Marketing 
do Centro Universitário São Camilo, 
realizou no mês de março, diversas ações, 
com o objetivo de sensibilizar o aluno 
do ensino médio, de diversos colégios, 
sobre a escolha de carreira e mercado de 
trabalho. As ações tiveram a colaboração 
dos cursos de Enfermagem, Nutrição e 
Psicologia.
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A CPA e os processos de autoavaliação institucional 
 

bém se reinventarem constantemente para 
oferecer aos seus alunos formação que 
possibilite a eles as ferramentas necessá-
rias para atender a esse perfil profissional.

Os novos instrumentos de avaliação insti-
tucional e de cursos de graduação trazem 
expressos os indicadores de qualidade 
da Educação Superior que devem nortear 
as ações das IES. Esses indicadores estão 
claramente focados em inovação, em res-
ponsabilidade social, no impacto que as 
IES têm nas suas comunidades. A tecnolo-
gia como instrumento de inovação é ponto 
central de análise – vivemos a era da tec-
nologia, do ensino a distância, do acesso 
remoto e, principalmente, da autonomia 
que essa tecnologia deve proporcionar ao 
aluno na gestão do seu processo de apren-
dizado.

Isso está exposto nos indicadores de 
qualidade dos cursos de graduação que 
focam, prioritariamente, nos processos de 
aprendizagem – mais do que contar como 
se ensina hoje é preciso demonstrar evi-
dências de que o aluno aprende. Ou seja, 
compete à IES e, privilegiadamente ao seu 
corpo acadêmico, desenvolver estratégias 
que garantam que seus alunos realmente 
desenvolvam as competências desejadas.

São muitos desafios que se colocam.
A construção de um projeto acadêmico 

no qual os alunos se sintam agentes do 
seu processo de aprender passa por várias 
ações, dentre elas, o exercício de autoa-
valiação – o que estamos fazendo? Como 
estamos fazendo? Como o que fazemos é 
percebido pela comunidade acadêmica? 
Como podemos melhorar? E, para cola-
borar com a resposta a essas perguntas, o 
Centro Universitário São Camilo conta com 

Celina Camargo Bartalotti 
É graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de 
São Paulo (1985), graduação em Ciências Biológicas pela 
Universidade de São Paulo (1981), mestrado em Psicologia 
da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (1995) e doutorado em Educação (Psicologia da Edu-
cação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2004). Atualmente é Assessora Institucional, Coordenado-
ra da Comissão Própria de Avaliação, Procuradora Institu-
cional do Centro Universitário São Camilo.

o importante papel da Comissão Própria 
de Avaliação – CPA.

A CPA desenvolve os processos de au-
toavaliação institucional, abrindo espaço 
para que a comunidade acadêmica, de 
forma anônima e livre de qualquer coação, 
se manifeste sobre os vários aspectos que 
compõem a vivência universitária. Assim, 
alunos, docentes e colaboradores adminis-
trativos são convidados, anualmente, a se 
manifestar, avaliando tanto as ações acadê-
micas (corpo docente, corpo tutorial, coor-
denação de curso) quanto a infraestrutura 
e serviços que dão suporte aos processos 
educacionais.

Todos os resultados de avaliação são par-
tilhados com os gestores responsáveis, de 
forma que estes possam, a partir de uma 
análise crítica e fundamentada, oferecer 
respostas para as questões que se colo-
cam. No ano de 2017 pudemos observar 
o quanto o olhar da comunidade acadê-
mica vem sendo valorizado e considerado. 
Os resultados das avaliações da CPA têm 
se configurado, cada vez mais, como indi-
cadores para a gestão, impactando de for-
ma efetiva os planejamentos dos diversos 
setores. Não se trata de “atender a queixa” 
simplesmente, mas de reconhecer que o 
olhar daquele que vive o dia-a-dia da ins-
tituição é privilegiado para apontar os as-
pectos que devem ser melhorados.

A autoavaliação institucional é um proce-
dimento técnico, desenvolvido a partir de 

instrumentos elaborados em parceria com 
os gestores e em consonância com o pre-
visto no Plano de Desenvolvimento Institu-
cional – PDI. O PDI é o planejamento estra-
tégico da instituição, nele estão definidas 
as metas a serem alcançadas no seu perío-
do de vigência, que é de 5 anos (estamos 
na vigência do PDI 2016 – 2020).

No ano de 2017 a CPA procedeu à revi- 
são de todos os instrumentos utilizados, 
objetivando coletar dados cada vez mais 
relevantes para a gestão institucional. Esse 
processo se mostrou efetivo; nas reuniões 
realizadas com os diversos gestores pude-
mos observar o quanto esses dados foram 
importantes para a consolidação do plane-
jamento integrado para o ano de 2018

Assim, terminado o ano de 2017, nos 
debruçamos sobre a nova regulação da 
Educação Superior, que nos oferece um 
norte para a busca constante da excelência 
no ensino, que é a meta maior do Centro 
Universitário São Camilo. Sabemos que te-
mos muito trabalho e muitos desafios pela 
frente, a educação é um campo dinâmico, 
em constante mudança, que exige de nós 
olhares atentos e abertos para o novo.

A Comissão Própria de Avaliação – CPA 
do Centro Universitário São Camilo tem, 
por- tanto, sua atuação pautada na cons-
trução de um olhar privilegiado sobre a 
instituição, que é o olhar daqueles que a 
constroem todos os dias, e que buscam 
nela horizontes para um futuro de sucesso.

O ano de 2017 trouxe muitas novidades 
para o cenário educacional, principalmente 
no que se refere à Regulação da Educação 
Superior. Em novembro tivemos a publica-
ção dos novos Instrumentos de Avaliação 
Institucional e de Curso pelo INEP e, em 
dezembro, a publicação, pela Presidência 
da República, do Decreto 9.235 que dis-
põe sobre os processos de regulação, su-
pervisão e avaliação da Educação Superior, 
seguida pela publicação, pelo MEC, das 
Portarias que regulamentam os processos.

Essas novidades já eram esperadas por 
todos que acompanham a evolução da 
Educação Superior pois, há muito, era 
apontado que os processos anteriores não 
estavam apropriadamente alinhados às no-
vas exigências que, mundialmente, vemos 
apresentadas quando se fala de formação 
de profissionais para um mercado de tra-
balho flexível, globalizado, que exige mais 
do que as competências técnicas específi-
cas de cada profissão, mas também flexi-
bilidade, capacidade de atuar em equipe, 
empreendedorismo e, fundamentalmente, 
competência para se reinventar a partir da 
busca de formação permanente.

Em pleno século XXI a informação está 
disponível para qualquer pessoa que tenha 
acesso a um computador ou smartphone – 
uma simples busca no Google® abre para 
cada um de nós a possibilidade de entrar 
em contato com todo e qualquer assunto. 
Ou seja, não basta mais ao profissional sa-
ber tudo sobre sua área, é preciso que ele, 
cada vez mais, desenvolva competências 
para articular os conhecimentos de manei-
ra a construir práticas eficientes, eficazes e, 
de preferência, inovadoras. E cabe, portan-
to, às Instituições de Ensino Superior, tam-
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VII Simpósio do Curso de Biomedicina
A Profa. Renata Cristina Pardos Baida, coordenadora do Curso de 
Biomedicina do Centro Universitário São Camilo, realizou nos dias 25 e 26 
de abril o VII Simpósio do Curso de Biomedicina
O contou com a presença de 200 alunos, possibilitando conhecimento 
de avanços tecnológicos importantes na área biomédica, especialmente 
relacionados às novas tecnologias no diagnóstico e tratamento de 
doenças, o impacto e viabilidade de sua utilização em larga escala perante 
a sociedade e profissionais envolvidos neste processo.

Ações de Extensão

Fórum de Inclusão
O curso de Pedagogia, coordenado 
pela Profa Luciane Pedro, realizou 
no dia 08/ de abril o Fórum de 
Inclusão – Políticas Públicas de 
Inclusão no Cenário Nacional.
O encontro possibilitou uma 
importante reflexão sobre os 
desafios das Políticas Públicas 
no Cenário Nacional para a 
efetiva inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais 
especiais.

O departamento de Extensão do Centro Universitário São Camilo, 
em suas ações junto aos cursos de graduação, promoveu em abril, 
diversos cursos de extensão. 

Curso de Extensão PERSONAL DIET
Da teoria à prática, foi realizado no campus Ipiranga e contou 
com a presença de 25 estudantes do Curso de Nutrição.

Curso de Cuidado Centrado no Paciente e na Família
O curso teve o objetivo de desenvolver o profissional de saúde 
a compreender e aplicar em seu trabalho algumas metodologias 
de humanização hospitalar, focando no cuidado centrado do 
paciente e da família.  Serão discutidos os passos necessários 
para assegurar que seja possível entregar este tipo de cuidado 
na nossa organização, através de exercícios práticos e com 
movimentos de tendência desta temática, com a supervisão do 
Prof. André Luiz B. da Silva, o curso contou com 16 alunos.
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Ação da Pós-Graduação
III Meeting de Nutrição Esportiva em Wellness  Tema Saudabilidade

Missa de Páscoa
Como parte do calendário de datas 
comemorativas do Centro Universitário 
São Camilo, em abril foi celebrada a Missa 
de Páscoa, a fim de proporcionar um 
momento de espiritualidade junto aos 
colaboradores.
Com apoio da equipe de Endomarketing, 
o evento contou com a participação 
de 300 colaboradores entre os campi 
Pompeia e Ipiranga e foram entregues 
colombas a estes.

Ações de Endomarketing

O curso de Pós-graduação em Nutrição 
Esportiva, promoveu o evento III Meeting 
de Nutrição Esportiva em Wellness. O 
evento apresenta palestras que abordem 
a linha de pesquisa do Grupo de Nutrição 
Esportiva em Wellness sobre Saudabilidade. 
Para tanto serão apresentados e discutidos 
conceitos mercadológicos, científicos e 
holísticos aplicados à qualidade de vida 
em diferentes públicos fisicamente ativos 
(praticantes de atividade física e atletas), 
com finalidade de respaldar e ampliar o 
conhecimento técnico-científicos aplicado 
ao atendimento nutricional.

Ações do PROMOVE

Dia Mundial da Saúde 
A data foi comemorada com uma 
aula de Equilibrium mediada pelo 
Prof. de Educação Física Fabio 
Massao, associando exercícios 
de pilates, tai chi chuan e yoga 
com a participação de alunos, 
colaboradores e pacientes. Após 
a aula todos participaram de 
uma discussão multiprofissional, 
com o Prof. Fabio e a equipe 
Multiprofissional do Promove, 
abordando o tema mudança de 
hábitos e introdução da atividade 
física como ação para a saúde e 
distribuição de água para todos, 
como incentivo ao habito da 
hidratação.

O PROMOVE realizou no mês de abril diversas ações na área da Saúde

Ervas Medicinais: 
Higiene e manipulação de alimentos
O encontro integrou as ações 
de Convívio, do Grupo de Apoio 
a Alimentação Saudável e teve 
participação dos cursos de Nutrição 
e Farmácia. Nesta aula foi abordada, 
pelos alunos do Serviço de Nutrição 
a importância da higienização, a 
técnica correta de higienização das 
mãos (como e quando lavar com 
água e sabão e álcool 70%) e os 
riscos da contaminação das mãos e 
dos alimentos prevenindo doenças 
transmitidas por alimentos
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Ações da Área de Relacionamento e Marketing

Feira de Profissões
Colégio Adventista  
e Colégio Objetivo

Semana das Universidades
Colégio Petrópolis
O Centro Universitário, participou com stand 
distribuindo folhetos sobre os nossos cursos 
de graduação e brindes, além da realização 
de Oficina de Zoologia do curso de Ciências 
Biológicas, que contou com a presença de 53 
alunos. 

Visita técnica
Alunos da ETEC Pirituba
O evento contou com a colaboração 
dos cursos de Enfermagem e 
Nutrição que participaram com 
bate-papo sobre a profissão, 
mercado de trabalho e esclareceram 
dúvidas em geral. Além destes 
cursos, os alunos se interessaram 
pelos de Medicina, Biomedicina e 
Fisioterapia que infelizmente não 
puderam participar.

A área de Relacionamento e Marketing 
do Centro Universitário, dando 
continuidade as suas em colégios, 
organizou no mês de abril, diversos 
encontros, objetivando orientar os 
alunos de ensino médio, sobre a 
escolha de uma profissão.
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Relações Internacionais São Camilo 
 

ras entre os países. Cada vez mais, as ques-
tões internacionais estão próximas de nos-
sas atividades diárias. Neste cenário atual, 
a internacionalização nas Instituições de 
Ensino Superior tornou-se parte importan-
te das ações acadêmicas. Assim, o objetivo 
principal do setor de Relações Internacio-
nais é inserir o Centro Universitário São Ca-
milo no cenário internacional, para fortale-
cer a interação com instituições do exterior, 
garantindo a universalidade nas atividades 
acadêmicas.

Em atenção às metas preconizadas de 
internacionalização, o Centro Universitário 
São Camilo oferece aos estudantes a opor-
tunidade de participar em programas de 
mobilidade acadêmica internacional, con-
substanciados em convênios firmados com 
Instituições de Ensino Superior e de Aten-
ção à Saúde na América Latina, América do 
Norte e Europa.

As ações desenvolvidas em 2017 se-
guiram 3 linhas principais: condução dos 
processos de mobilidade acadêmica já 
instituídos na IES, análise e ampliação dos 
convênios com instituições internacionais 
e estruturação de material específico sobre 
Relações Internacionais do Centro Univer-
sitário São Camilo.

Em relação à Mobilidade Acadêmica, em 
2017, o Centro Universitário São Camilo 
ofereceu aos docentes e estudantes opor-
tunidade de intercâmbio internacional por 
meio dos seguintes programas:

– Programa de intercâmbio para a Univer-
sidade Católica Portuguesa para estudan-
tes de graduação em enfermagem: partici-
pação de 4 estudantes cursando 3 meses 
(abril a junho) de estágio prático na referi-
da universidade.

Profa. Dra. Juliana Franceschini
Graduada em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas, Mestrado e Doutorado em Ciências 
pela Universidade Federal de São Paulo. Professora do 
Centro Universitário São Camilo desde 2002, atualmente 
atuando como responsável pelo setor de Relações Inter-
nacionais da IES. Avaliadora do Sistema Basis - Inep/MEC.

– Programa de Bolsas de Mobilidade In-
ternacional Fórmula Santander Universida-
des 2017: voltado a estudantes dos cursos 
de graduação e pós-graduação (duas bol-
sas), sendo um estudante aceito na Univer-
sidad de Valladolid (Espanha) e outro estu-
dante na Boston University (EUA).

– Programa de Bolsas Ibero-Americanas: 
para estudantes de graduação Santander 
Universidades (duas bolsas), sendo um es-
tudante aceito na Universidade do Porto 
(Portugal) e um estudante aceito na Univer-
sidad de Valladolid (Espanha). Além disso, 
em 2017 os estudantes selecionados no 
programa de 2016 cursaram um semestre 
em universidades internacionais, incluindo 
Universidade do Porto (Portugal), Universi-
dad Complutense de Madrid (Espanha) e 
Universidad San Sebastian (Chile).

– Programa de intercâmbio com o Centro 
de Humanización de la Salud San Camilo 
em Tres Cantos, Madri (Espanha): voltado a 
estudantes de graduação e pós-graduação 
e a docentes, com a participação de 2 es-
tudantes de graduação e 2 estudantes de 
pós-graduação.

– Programa de intercâmbio para aprimo-
ramento da língua inglesa no St. Camillus 
Institute, em Milwaukee (EUA): participa-
ção de 3 estudantes de graduação.

– Programa de intercâmbio para a Univer-
sidad San Sebastian (Chile): para estudan-
tes de graduação

Em relação aos convênios, as ações de 
busca por instituições de ensino superior 
internacionais, com escopo semelhante ao 
do Centro Universitário São Camilo, resul-
taram em novas parcerias com a Universi-
dad de Cádiz (Espanha), a Escola Superior 
de Enfermagem de Santa Maria (Portugal), 
o Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal) 
e o St. Camillus Institute (EUA). Além disso, 
foi firmada parceria com a Empresa Cam-
pus Brasil, que é especializada em mobili-
dade estudantil universitária internacional 
de curta duração.

Como parte da estruturação de conteúdo 
de Relações Internacionais para a comuni-
dade acadêmica, foi desenvolvida área es-
pecífica no site institucional sobre Relações 
Internacionais, na qual há a disponibiliza-
ção de material referente aos intercâmbios 
e divulgação de oportunidades na área de 
internacionalização, em especial de mobili-
dade acadêmica.

Em 2017, o Centro Universitário São Ca-
milo também se filiou à Associação Brasi-
leira de Educação Internacional (FAUBAI) e 
foi registrado na European Commission of 
Research & Innovation.

O Centro Universitário São Camilo com 
tais ações, rompe a barreira da internacio-
nalização, trazendo a seus estudantes vi-
vências e experiências fora dos muros da 
Instituição, compondo um ensino de quali-
dade e único.
        

O setor de Relações Internacionais do 
Centro Universitário São Camilo foi estru-
turado para desenvolver, orientar e pro-
mover a política de internacionalização da 
instituição. Entre suas principais atividades 
destacamos:

• Convênios com instituições internacio-
nais de educação, idiomas e pesquisa, com 
ênfase na área de saúde;

• Apoio a estudantes, professores e fun-
cionários no sentido de lhes dar a oportu-
nidade de experiência e aprendizado no 
exterior;

• Divulgação de ações e cursos on-line em 
instituições educacionais internacionais;

• Monitoramento de oportunidades de 
mobilidade acadêmica internacional;

• Recepção e orientação de visitantes es-
trangeiros;

• Organização de eventos acadêmicos 
com convidados internacionais.

O Centro Universitário é associado a 
Centros de Humanização em outros países, 
como os Estados Unidos e a Espanha. Tam-
bém temos convênios com universidades 
euro- peias e latino-americanas com ex-
celência na área de saúde e participamos 
de programas de incentivo à mobilidade 
estudantil, como Programa Santander de 
Bolsas Ibero-americanas e o Programa Fór-
mula de Bolsas de Mobilidade Internacio-
nal Santander Universidades. A divulgação 
dessas oportunidades é feita para toda 
a comunidade acadêmica envolvida em 
cada edital. Além disso, o conteúdo dispo-
nibilizado no site institucional fica aberto, 
podendo ser acessado por todos os inte-
ressados no tema.

A globalização e a velocidade da troca de 
informações diminuíram muito as frontei-
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Ações de Endomarketing

Dia das Mães
Como parte do 
calendário de datas 
comemorativas do 
Centro Universitário 
a Equipe de 
Endomarketing 
organizou a 
homenagem ao dia das 
mães.
Foi oferecido as 
mães camilianas 
dos campi Pompeia, 
Ipiranga e promove, 
serviços de manicure 
e um delicioso almoço 
italiano.

Ações de Extensão
O departamento de Extensão organizou no mês de maio, 
diversos cursos na área da saúde, com o objetivo de trazer 
conhecimento prático aos seus alunos.

XXVIII Semana da Enfermagem  
A semana de Enfermagem Este 
evento é tradicional no curso de 
Enfermagem, por resgatar a história 
da profissão, com temáticas atuais 
sobre o a profissão, propiciando 
ao discente e egressos do curso, 
um momento de reflexão sobre o 
Ser enfermeiro camiliano. Esse ano 
teve como tema central: Segurança 
do paciente: desafios na formação 
e na prática dos profissionais de 
enfermagem. Sob responsabilidade 
da Coordenadora Professora Maria 
Inês Nunes, a Semana recebeu 260 
alunos.
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Curso de Extensão Assessoria e 
Consultoria em Alimentação Infantil
Coordenado pela professora Aline 
de Piano Ganen, o curso teve 
como objetivo instumentalizar 
o nutricionista com visão 
empreendedora para elaboração 
e gestão em alimentação infantil, 
discutir a execução prática de 
atividades e prestação de serviços 
para empresas e escolas, tais como 
elaboração de cardápios, oficinas 
culinárias e treinamentos. Curso de Extensão PERSONAL DIET: 

da teoria à prática
Sob responsabilidade da professora 
Sandra Chemin, coordenadora do 
curso de Nutrição, o curso contou 
com a presença de 24 alunos, 
futuros profissionais para o trabalho 
de personal diet.

Curso de Extensão Raciocínio Clínico Aplicado a Clínica 
Médica e Cirúrgica
Ministrado pelas Professoras Rosana Pires Russo e Profa. 
Claudia D’Arco, o curso buscou desenvolver o pensamento 
crítico por meio de casos clínicos e cirúrgicos simulados, 
nos quais o discente pôde exercitar seu processo de 
pensamento (domínios cognitivo e afetivo) e julgamento, por 
meio de estratégias que abordem os conteúdos correlatos 
(fisiopatologia, farmacologia, anatomia e bioética entre 
outros), para o estabelecimento de uma assistência de 
enfermagem segura.

Curso de Extensão Práticas Corporais da 
Medicina Tradicional Chinesa
O curso, ministrado pelo professor Fabrício 
Mucin Miguel, objetivou inserir o aluno nas 
práticas da Medicina Tradicional Chinesa, 
através de algumas de suas práticas corporais 
como o Tai Chi Chuan e o Qigong. Práticas que 
buscam o equilíbrio do indivíduo como um todo, 
fortalecendo o corpo e a mente! 

Curso de Extensão Avaliação e Tratamento de Feridas
O curso foi ministrado pelas professoras Carla Maria Maluf  e 
Profa. Letícia Spina Tapia, e focou no processo de cicatrização; 
habilidade técnica para avaliação de feridas e realização de 
curativo; definir o processo de limpeza de feridas; conhecer 
as principais condutas tópicas recomendadas; conhecer os 
fundamentos básicos das terapias adjuntas; discutir sobre 
aspectos éticos e psicológicos relacionados ao paciente. 

Curso de Extensão A Influência 
do Sono sobre a Nutrição e 
Comportamento Alimentar
Neste curso tem por objetivo 
ampliar o conhecimento sobre a 
influência do débito de sono na 
nutrição e no comportamento 
alimentar. Responsável: Prof. Marcus 
Vinicius Lucio dos Santos
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Curso de Extensão Suplementação nutricional Ergogênica
O curso, sob orientação da professora Luciana 
Rossi, apresentou e discutiu com os alunos os 
principais suplementos nutricionais, a partir da 
Classe de Suplementos para Atletas da ANVISA.

Curso de Extensão Boas Práticas de 
Manipulação
Neste curso, a Professora Sandra 
Chemin demonstrou a importância 
do controle higiênico-sanitário  
de boas práticas nos serviços  
de alimentação e nutrição.

Ciclo de Palestras do Curso de 
Farmácia
As palestras focaram na Atenção 
Farmacêutica em visita domiciliar 
a pacientes que fazem o uso 
de polifarmarcia; Indústria X 
Academia: Como está inserida 
a Pesquisa de desenvolvimento 
de novos farmácos?; Vacina de 
DNA - uma poderosa ferramenta 
para o controle de doenças 
infecciosas; Ciências farmacêuticas 
aplicadas a perícia criminal: breves 
noções sobre análise de drogas 
medicamentos e agrotóxicos. As 
palestras foram ministradas pelo 
Prof. Valter Luiz da Costa Junior e 
estiveram presentes mais de 60 
alunos.

Fórum de Saúde Mental
Tendo a Profa. Solange Aparecida 
Tedesco, como responsável 
pelo evento, o Fórum objetivou 
atualizar e debater as novas 
práticas em saúde mental através 
da apresentação de projetos e 
iniciativas desenvolvidas no modelo 
do Recovery.

VI Fórum de Nutrição Esportiva
Esse grande evento foi promovido pela Associação Atlética 
Acadêmica de Nutrição do Centro Universitário São 
Camilo, com apoio da coordenação do curso de Nutrição, e 
Professores Aline David e Marcus Vinicius Santos que se unem 
para concretizar esse encontro de cunho técnico, científico e 
cultural. Durante as conferências / palestras do simpósio, será 
realizado em paralelo uma feira de exposição de alimentos, 
produtos e serviços de empresas do ramo da Nutrição 
enfocando o contato direto do aluno com as novidades 
disponíveis no mercado.

I Simpósio de Urgência e Emergência de Enfermagem
A Atlética de Enfermagem, reuniu 120 alunos I Simpósio de 
Urgência e Emergência de Enfermagem, a fim de aprofundar 
os conhecimentos sobre Urgência e Emergência de 
Enfermagem. É uma oportunidade de aproximação do aluno, 
com a prática hospitalar.
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Ações de Área de Relacionamento e Marketing
O departamento de Marketing, em sua Área de Relacionamento e 
Promoção, dando continuidade às suas ações em escolas, promoveu no 
mês de maio a Feira de profissões, no intuito de sensibilizar os alunos na 
escolha de uma profissão.

A ação é de extrema importância para que possamos levar aos estudantes 
interessados, informações sobre os nossos cursos, além de ser uma grande 
oportunidade de estarmos próximo ao nosso futuro candidato.
Colégio Adventista SCS  
Colégio Benjamim Constant
Colégio Arbos
Colégio dos Santos Anjos
Colégio Marista Nossa Senhora da Glória  
Colégio Nossa Senhora do Rosário
Colégio Objetivo
Colégio Visconde de Porto Seguro
Escola Beit Yaacov  
ETEC Júlio de Mesquita  
ETEC Alberto Einstein
e ETEC Getúlio Vargas 

Capacitação em Skype for Business para docentes e tutores em EaD 
O curso, promovido pelo departamento de Tecnologia da Informação 
e Coordenação de projetos em EaD e ministrado pelo técnico Claudio 
Massaiti, teve como objetivo principal aperfeiçoar o conhecimento 
aplicado ao Skype for Business para 
a utilização em aulas ao vivo. Como 
resultado, obteve-se melhoria da 
proficiência dos profissionais da 
EaD. Redução em cerca de 60% do 
número de chamados relacionados 
ao Skype ao longo deste mês de 
maio/17, comparado ao mês anterior.

Estes encontros foram promovidos 
pela empresa Teenager – Projeto 
UNIEXPO, com objetivo de oferecer 
aos alunos do ensino médio, opções 
de escolha e informações sobre 
carreiras e profissões.

Ações do Departamento  
de Tecnologia da Informação - TI
O Departamento de TI, no mês de maio trouxe diversas ações de 
capacitação para os docentes e discentes da Instituição.

Cursos Microsoft com prova e certificado e-learning 
Nesta ação, o departamento de Tecnologia da informação, 
proporcionou a capacitação para gestores e coordenadores 
de curso, aperfeiçoamento no conhecimento aplicado as 
soluções triviais Microsoft, tais como: Excel, Word, Power Point, 
assim como aos produtos ofertados gratuitamente em Office 
365, por meio de capacitação em níveis: Básico, Intermediário 
e Avançado com testes e certificado.
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Extensão Universitária 
 

nais do entorno e as diretrizes nacionais); 
Programa Extensionista Camiliano (reforça 
os conceitos, importância e atuação da Ex-
tensão Universitária deste Centro Univer-
sitário, intra e extramuros), com o Projeto 
de Extensão Narizes de Plantão e o Projeto 
Escola Camiliana de Extensionistas; Pro-
grama de Integração Discente (colocando 
o discente como centro das ações; sua in-
serção, participação e atuação nas diver-
sas esferas da vida universitária, tais como 
cultura e esporte). Além destes, os Projetos 
5Rs e Saúde para todos, devido a quanti-
dade de ações e resultados, são organi-
zados como Programas, com projetos e 
ações específicas a eles subordinados. No 
tocante ao Ensino, a Extensão Universitá-
ria direciona os alunos ao mercado de tra-
balho, descobrindo o ensino, também, no 
contexto “fora de sala de aula”, ampliando 
os horizontes e diminuindo as fronteiras da 
aprendizagem. Essas metas são organiza-
das por meio de cursos de extensão, pa-
lestras e eventos, direcionados aos nossos 
projetos, mas também a garantir uma for- 
mação global e social do aluno (abordan-
do temas atuais, de cidadania e mercado 
de trabalho).

Marcia Maria Gimenez
Graduada em Fisioterapia pela Universidade Bandeiran-
tes. Especialista no tratamento da incontinência urinária e 
disfunções do assoalho pélvico para fisioterapeutas pela 
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Me-
dicina, Especialista em Docência no Ensino Superior pela 
Universidade Cidade de São Paulo. Mestrado em Ciências 
da Saúde (Ginecologia) pela Universidade Federal de São 
Paulo. Doutora - Programa de Pós-Graduação em Medicina 
(Ginecologia) pela Universidade Federal de São Paulo - Es-
cola Paulista de Medicina. Atualmente, é Docente Univer-
sitária e atua como Coordenadora de Extensão e Pesquisa 
na unidade São Paulo do Centro Universitário São Camilo.

A pesquisa está abordada por meio da 
busca na geração e aplicação do conheci- 
mento; trazendo ações de infraestrutura e 
incentivo ao desenvolvimento e fortaleci- 
mento da produção científica, que foquem 
no apoio as soluções levantadas por de- 
mandas regionais e problematização.

A Coordenação de Extensão e Pesquisa 
do Centro Universitário São Camilo tem 

direcionado suas ações para a comunida-
de, fortalecendo o vínculo indissociável 
entre Ensino e Pesquisa e ação social. Tem 
tido como visão proporcionar linhas de 
pesquisa e projetos que englobem a saú-
de humana e ambiental, dentro dos con-
ceitos de sustentabilidade e qualidade de 
vida, para reforçar esses valores em nossa 
Instituição.

As atividades de extensão universitária ul-
trapassam o âmbito acadêmico, no que se 
refere ao ensino (Graduação e Pós-Gradua-
ção) e pesquisa, levando para a sociedade 
os produtos deste processo, vinculando as 
ações sociais, acadêmicas e de pesquisa 
inerentes as funções da Universidade, ou 
seja, um processo de formação de pessoas 
e geração de conhecimento, que tenha o 
aluno universitário como protagonista.

A Extensão universitária busca a união bi-
lateral entre universidade e comunidade, 
não para substituir as responsabilidades 
do estado, mas para produzir saberes e tor-
ná-los acessíveis a população.

Um programa de Extensão Universitária 
deve organizar diretrizes para estruturar 
ações de transformação da realidade em 
que o processo educativo, cultural e cien-
tífico sejam a ponte entre universidade e a 
sociedade.

O Plano de Extensão Universitária do 
Centro Universitário São Camilo coloca em 
prática a união do binômio Ensino-Pesquisa 
como estratégia para formação de experi-
ências complementares, porém necessárias, 
ao processo de graduação e pós-gradua-
ção universitário; permitindo que o conhe-
cimento produzido no Centro Universitário 
possa ser aplicado, definido e ampliado, 
com impacto social, além do científico.

Este plano também contempla as políticas 
de gestão e infraestrutura, e os planos e pro-
cessos acadêmicos necessários para a exe-
cução dos programas aqui estipula- dos. Os 
programas ou projetos são desenvolvidos 
por demandas, seja como forma de parce-
ria ou apoio a projetos já existentes. 

São os programas e projetos: Programa 
do Idoso (atendendo as demandas regio-



64      65   

junho

64     65   

Ações de Extensão
Curso Princípios e Prática de Pesquisa Clínica
Ministrado pela Profa. Raquel Aparecida Passos 
de Souza Campos o curso foi direcionado 
aos graduandos em Biomedicina e Farmácia 
aprovados nas disciplinas de 1º e 2º, a fim 
de conhecerem a dinâmica dos locais de 
desenvolvimento da pesquisa clínica e as 
possíveis áreas de atuação profissional. 

Curso de Patologia Cirúrgica
O curso foi ministrado pelo Prof. 
Fábio Daniel Molinari e teve por 
objetivo aprofundar os conceitos e 
apresentar aos estudantes o campo 
de atuação em patologia cirúrgica 
por meio de conteúdos teóricos e 
práticos. 

Curso de FITOTERAPIA: Aspectos 
farmacêuticos e nutricionais
A fim de atualizar os alunos acerca 
do uso de plantas medicinais e 
da fitoterapia como tratamento 
coadjuvante em determinadas 
condições clinicas a Profa. Lucy 
Aintabllian Tchakmakian, ministrou 
este curso nas perspectivas de 
diferentes áreas de atuação.

Curso de Abordagens Corporais em Terapia 
Ocupacional
Sob responsabilidade da Profa. Aline Sorcinelli 
Lopes e Profa. Marisa Samea, além de promover 
o conhecimento, a experimentação e a reflexão 
das abordagens corporais e sua aplicação 
em Terapia Ocupacional, o curso possibilitou 
o aprendizado e a vivência de exercícios 
terapêuticos, manuseios diversos, relaxamento, 
exercícios de sensibilização e danças com a 
finalidade de prevenção e reabilitação.

Curso de Farmacogenômica: A Individualização 
da Terapêutica
Ministrado pela Profa Vivian Bonezi, o 
curso apresentou a alunos de graduação 
e profissionais, as bases genéticas das 
variabilidades individuais observadas 
nas respostas terapêuticas a tratamentos 
farmacológicos. Fornecendo assim, recursos na 
área de farmacogenômica, que permitam sua 
utilização na prática clínica.

Curso de Ventilação Mecânica
Sob orientação do Prof. Vinicius Tassoni Civile, o 
curso possibilita ao aluno conhecer e praticar a 
ventilação mecânica Invasiva e não Invasiva.
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Curso de Avaliação e Tratamento de Feridas
A fim de trazer maior conhecimento no processo 
de cicatrização, as Profas. Carla Maria Maluf e 
Letícia Spina Tapia ministram esse importante 
curso, no intuito também de desenvolver 
habilidade técnica para avaliação de feridas 
e realização de curativo; definir o processo 
de limpeza de feridas; conhecer as principais 
condutas tópicas recomendadas; conhecer os 
fundamentos básicos das terapias adjuntas; 
discutir sobre aspectos éticos e psicológicos 
relacionados ao paciente.

Curso de Identidade e gênero: uma 
visão psicanalítica
Este curso objetivou ampliar 
os conhecimentos acerca da 
formação da identidade sexual do 
sujeito, partindo dos pressupostos 
psicanalíticos da teoria freudiana 
e de autores atuais pertinentes 
ao tema. Além de possibilitar a 
diferenciação dos destinos identifica 
tórios sexuais e sua origem 
psíquica e transgeracional. Sob 
responsabilidade da Profa. Maristela 
Spera Martins Melero, aprofundou-
se as questões da transexualidade 
e suas especificidades, pautados 
num olhar clínico e crítico diante das 
teorias apresentadas.
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Ações de Endomarketing

Campanha: “Orgulho de Ser Camiliano”
A campanha, objetivou apresentar aos colaboradores, a 
campanha do conceito Orgulho de Ser Camiliano, com 
objetivo de reiterar o sentimento de pertencimento a 
instituição e fazer com que o orgulho renasça a cada 
dia, reforçando nossos valores de ética, humanização e 
acolhimento.
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Ações da Área de Relacionamento e Marketing 

Visita ao campus
Os alunos do ensino médio dos 
Colégios, visitaram o campus, a fim 
de conhecerem a vida acadêmica 
superior e sanar dúvidas sobre 
profissão e carreira. Estiveram 
presentes mais de 200 alunos, 
entre os colégios.

Colégio El-Shaday; 
Colégio Meirelles Lemes – COC; 
Colégio São Miguel Arcanjo;
Colégio Cruz Azul - PM

Festa Junina – Paróquia São José
Participamos como apoiadores do evento promovido pela 
própria paróquia São José do bairro do Ipiranga. Foi uma 
oportunidade de apoiar a comunidade, além de divulgar a 
marca São Camilo. Estiveram presentes por volta de 2.000 
pessoas.

Curso Modular de Nutrição Esportiva: 
Fadiga Central: a nova roupa do rei?
O curso ministrado pela Profa Dra Luciana Rossi – Coordenadora da Pós 
em Nutrição, discutiu os principais fatores relacionados à Fadiga Central, 
em contraposição à Fadiga Periférica, assim como as manipulações de 
prescrição nutricional para evitar a fadiga em atividades de longa, curta 
duração e intermitentes.

Ações da Pós-Graduação - Nutrição Esportiva 
GANEPÃO 2017 - Mesa Redonda: Novas Evidências Científicas  
Para Orientação em Nutrição e Exercício Físico
O GANEP (Grupo de Nutrição Enteral e Parenteral) há mais de 35 
anos realiza o maior evento de Nutrição Brasileiro da América Latina. 
Seu público bate recordes crescentes a cada ano. Nesta edição o 
GNEW (Grupo de Nutrição Esportiva do 
Centro Universitário São Camilo) participou 
com palestra sobre temática definida 
dentro da discussão sobre avaliação global 
do praticante de atividade física. A sala 
reservada para esta palestra contou com 
lotação máxima no evento.

Feiras de profissões
No mês de junho a prospecção de alunos em feiras de 
profissões ocorreu em diversos colégios, com objetivo  
de oferecer aos estudantes do ensino médio, opções  
de escolha e informações sobre carreira.

Colégio Anglo  
Estiveram presentes 250 estudantes
Colégio Leonardo da Vinci – Rede Anglo  
Participaram 150 estudantes
Colégio Madre Alix
Colégio Renascença  
Colégio Sagrado Coração de Jesus
Colégio São José  
Colégio São Luís
ETEC Basilides de Godoy  
ETEC Mandaqui  
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Colação Oficial de Grau 1º Semestre de 2017 

O Centro Universitário São Camilo, São paulo, 
teve a honra de promover em junho, a colação 
de grau de seus alunos formandos.
A Colação de grau é uma cerimônia memorável, 
pois é o momento que se consagra o aluno em 
profissional.
Desejamos aos formandos muito sucesso neste 
novo ciclo de suas vidas.
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As ações de Endomarketing 
 

acrílico, uma camiseta e um adesivo para 
que sejam colados em seus veículos ou lo-
cal de sua preferência.

Contamos ainda com o apoio do projeto 
5R’s no desenvolvimento de um informati-
vo sobre a importância de reduzir a quanti-
dade de copos plásticos no meio ambiente 
de forma geral. 

Os alunos também tiveram conhecimen-
to sobre a campanha e receberam o copo 
e o adesivo para que o conceito fosse re-
plicado. 

Fizemos a adesivação dos espelhos com 
o nome da campanha e foram criadas 
hashtags físicas, em tamanho grande com 
os nomes dos cursos para fotos e posts nas 
redes sociais.

Além disso, o Marketing incluiu em todas 
as campanhas publicitárias e em seus ma-
teriais de comunicação a inserção a #Or-
gulhodeSerCamiliano# e colheu depoi-
mentos de alunos e egressos sobre suas 
histórias e lembranças com o Centro Uni-
versitário tendo como principal objetivo 
saber do seu Orgulho de Ser Camiliano.

Criamos também um evento especial 
para homenagear os colaboradores com 
tempo de casa igual a 10,15,20,25,30 ou 
mais anos, como forma de reconhecimen-
to e gratidão pelos anos dedicados ao 
Centro Universitário São Camilo – SP. Todos 
receberam placas de homenagens com 
dedicatória especial da Reitoria. A data es-
colhida foi o dia 14 de julho – Dia de São 
Camilo. 

Desejamos que este conceito renasça a 
cada dia, reforçando nossos valores de éti-
ca, humanização e acolhimento para que 
possamos continuar como uma das princi-
pais referências de ensino na área da saú-
de no Brasil.

Equipe de Endomarketing

Foram feitas reformas e ampliações das 
copas principais, onde disponibilizamos 
um computador para os funcionários que 
não possuem acesso durante suas ativi-
dades possam consultar seus e-mails, re-
des sociais e se manterem atualizados de 
nossos comunicados, trocamos as TVs e 
criamos um ambiente para descanso, pois 
entendemos que é muito importante que 
os ambientes frequentados pelos colabo-
radores sejam agradáveis e de boa quali-
dade. 

Além disso, foi criado um mural de co-
municação para cada unidade, cujo local 
escolhido foi a copa principal, como forma 
de centralizar as comunicações e garantir 
informação a todos, uma vez que o local é 
utilizado pela maioria dos colaboradores. 

A Comissão deu continuidade, durante 
todo o ano de 2017, aos eventos de datas 
comemorativas: Dia da Mulher, Páscoa, Dia 

das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professo-
res, Dia de São Camilo e a Festa de Confra-
ternização do final do ano, com atividades 
de integração.

Elaboramos, ainda, um evento em come-
moração à Clínica Escola – Promove São 
Camilo por seus 15 anos de atuação

Cremos que, quando os funcionários 
estão motivados se tornam mais felizes, 
comprometidos e produtivos, com isso, a 
chance de novas ideias surgirem é ainda 
maior.

Por fim, o modo como a organização é es-
truturada influencia muito no cotidiano de 
todos. Acreditamos que o ambiente de tra-
balho é o local em que o funcionário pas-
sa a maior parte do seu tempo, e por este 
motivo, é muito fundamental que ele tenha 
uma vida saudável no trabalho.

E as ações para 2018 continuam e em 
ampliação...

Criado em fevereiro de 2015, o Comitê 
de Endomarketing do Centro Universitário 
São Camilo, foi instituído com o objetivo de 
promover ações de integração, capacita-
ção e incentivo aos colaboradores. Contu-
do, antes de apresentar as ações realizadas 
e as propostas, acho importante que todos 
tenham conhecimento do que realmente 
significa o conceito de Endomarketing.

É uma combinação de atividades entre 
Marketing e o RH, e estes devem trabalhar 
de forma integrada, com ações alinhadas 
ao planejamento estratégico da empresa.

O Endomarketing deve ser visto como 
uma ferramenta organizacional que gera 
motivação, sendo sua principal finalidade 
desenvolver nas equipes um sentimento 
de orgulho por fazer parte da empresa. E 
esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio. 
Sabemos que os benefícios da implanta-
ção do Endomarketing são muitos:

• Aumento da conexão entre a pessoa e 
a empresa

• Funcionários mais motivados
• Retenção de talentos
• Diminuição de custos trabalhistas
• Consciência sobre o trabalho realizado
• Melhoria na comunicação interna
• Agilidade no fluxo de informações
• Alinhamento de objetivos da empresa e 

do colaborador
Pensando nisso, criamos, em conjunto 

com a equipe de Marketing, a Campanha 
“Orgulho de Ser Camiliano”, com ações 
integradas entre as áreas tendo como um 
dos principais objetivos reiterar o senti-
mento de pertencimento dos alunos e co-
laboradores.

Os colaboradores foram reunidos em 
nossos auditórios para apresentação da 
campanha. Todos receberam um copo de 
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Ações de Endomarketing

Evento em comemoração  
ao dia de São Camilo de Lellis
No dia 14 de julho foi realizada uma missa em 
comemoração ao Dia de São Camilo de Lellis, 
celebrada pelo Pe. Anísio Baldessin. A equipe de 
Endomarketing organizou uma homenagem aos 
colaboradores e docentes com maior tempo de 
casa, em reconhecimento aos anos de dedicação. 
Para finalizar o dia, ocorreu a tradicional Festa 
Julina com bingo, comidas típicas e música com 
o Trio Amizade.
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Ensino Superior e Tecnologia: os novos desafios 
do Centro Universitário São Camilo 

distância, nos quais as áreas do conheci-
mento se inter-relacionam, ultrapassando 
os limites estabelecidos pelo modelo dis-
ciplinar. Ao se contemplar modalidades de 
ensino distintas, com vistas à diversifica-
ção e flexibilização das formas de ensino, 
prioriza-se a constituição de um currículo 
profissional versátil, crítico e capaz de fazer 
correlações.

O incremento de ferramentas tecnoló-
gicas e a flexibilidade nas modalidades 
de ensino certamente não são os únicos 
elementos necessários para a proposta 
de aprendizagem integrada, tornando im-
prescindível associar novas formas de en-
sino que se somem ao tradicional. Neste 
sentido, ressalta-se a importância das me-
todologias ativas, que são recursos didá-
ticos que favorecem a formação crítica do 
estudante, desenvolvendo a comunicação, 
a liderança, o trabalho em equipe e a sua 
capacidade de resolver problemas. Neste 
contexto, metodologias como sala de aula 
invertida e ensino híbrido, passam a de-
sempenhar um papel fundamental nas no-
vas formas de construção de conhecimento 
a serem exploradas. Intercalar momentos 
de ensino tradicional com métodos ativos   
e atividades práticas contextualizadas, di-
versificando as formas de ensino e os pro-
cessos avaliativos, sem dúvida, é o nosso 
grande desafio.

Acreditamos que a sistematização de 
procedimentos, o investimento na com-
posição da equipe e a capacitação interna 
profissionalizarão ainda mais os trabalhos 
até então desenvolvidos, promovendo um 
crescimento ordenado e duradouro ao 
Centro Universitário. 

Profa. Dra. Andrea Masunari
Possui graduação em Bacharelado em Química pela Uni-
versidade Estadual de Campinas e doutorado em Tecnolo-
gia Químico-Farmacêutica pela Universidade de São Paulo. 
Atualmente é Professora Assistente e Coordenadora Geral 
dos Cursos de Graduação do Centro Universitário São Ca-
milo.

Frequentemente, são divulgadas nos 
meios de comunicação, informações refe-
rentes a novas tecnologias, sejam estas vol-
tadas a novos programas computacionais 
ou ferramentas de interatividade. Somos 
bombardeados diariamente com infini-
dades de aplicativos e novas ferramentas 
tecnológicas, que prometem praticidade e 
resolutividade de forma intuitiva.

Neste contexto, o Ensino Superior tam-
bém tem se voltado à aplicação de no-
vas abordagens no processo de ensino e 
aprendizagem, incluindo ferramentas tec-
nológicas antes sequer imaginadas em 
sala de aula, e propondo alterações drás-
ticas no protagonismo, até então, inerente 
à figura do professor. O Centro Universitá-
rio São Camilo entende a necessidade de 
mudanças e considera que a formação de 
profissionais autônomos, favorecerá o de-
senvolvimento de habilidades e de com-
petências que vão além dos conhecimen-
tos técnicos específicos.

Em consonância às novas abordagens 
de ensino, que priorizam a interdisciplina-
ridade e a necessidade de se estabelecer 
maior integração entre os assuntos abor-
dados, o caráter excessivamente discipli-
nar e estático, tem sido gradativa- mente 
substituído por Unidades Educacionais 
que abordam conteúdos afins. Isso se 
deve à necessidade de se propor um novo 
formato, que favoreça a capacidade de 
fazer correlações entre os conteúdos, eli-
mine a fragmentação do conhecimento 
e promova a interligação entre assuntos 
complementares.

Faz-se necessário aliar ensino e tecnolo-
gia, integrando conteúdos presenciais e à 
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Aula Magna 2º Semestre de 2017

XXI Workshop de Integração Docente
A XXI edição do Workshop de Integração Docente marca a 
abertura do novo período letivo, capacitando, motivando, 
integrando e dando as boas-vindas ao corpo docente.

O evento, que marcou o início do novo semestre letivo, contou com a 
apresentação das Atléticas e Centros Acadêmicos dos Cursos, além de 
diversas atrações. 
No grande auditório foi realizada a apresentação cultural do Coral de 
Libras, dos colaboradores do Centro Universitário São Camilo.
A Pastoral Universitária também marcou presença no evento com o 
“Momento de Espiritualidade”.
Após a composição da mesa solene, a reitoria deu boas-vindas aos alunos 
ingressantes, posteriormente ocorreram as demais apresentações culturais, 
que incluíram: apresentação musical (Priscila Mendes) e intervenções 
artísticas (Narizes de Plantão).
O evento foi encerrado coma a palestra “Facilitação Gráfica para o 
Aprendizado” proferida por Camilla Pinceli.

Recepção Intercurso de Ingressantes 
com ação Cultural
O evento abriu o período letivo, com acolhimento dos 
novos alunos. Estiveram presentes 265 alunos.
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Ações de Endomarketing

II Simpósio de Urgência e Emergência
A Associação Acadêmica Atlética São Camilo de Enfermagem 
e a Liga Acadêmica de Medicina de Emergência, promoveu o 
evento como o objetivo de levar ao discente aprimoramento 
e troca de experiência entre o público participante. Houve 
discussão sobre o tema com a presença de representante 
dos Médicos sem fronteiras, com relatos de casos e a Cruz 
Vermelha Brasileira.

Homenagem aos pais camilianos
A ação faz parte do calendário de 
ações da Equipe de Endomarketing 
e teve como principal objetivo 
homenagear os pais camilianos e 
proporcionar aos colaboradores 
pais, um momento de descontração.

Ações da Pós Graduação em Nutrição Esportiva

Mesa do Grupo de Nutrição 
Esportiva em Wellness (GNEW)  
no Mega Evento de Nutrição
Pelo quarto ano consecutivo 
a Pós-Graduação em Nutrição 
Esportiva em Wellness do Centro 
Universitário São Camilo, sob 
coordenação da Profa. Dra. Luciana 
Rossi é convidada a ter um espaço 
para apresentação de temática 
relacionada à pesquisa desenvolvida 
por docentes e discentes 
O evento ocorreu no Centro de 
Convenções Bourbon - Ibirapuera. E 
estiveram presentes 1200 pessoas.

Ações de Extensão

I Simpósio de Psicologia da Saúde São Camilo: 
Formação e Práticas
O evento enfatizou as necessidades de 
interlocução dos profissionais com o paciente, 
tais como situações familiares, ocorrência de 
vulnerabilidades e questões relativas à exclusão 
social.
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Projeto 5Rs

O projeto tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida: reduzir 
o desperdício, reaproveitar resíduos e alimentos, recusar o consumo 
excessivo, repensar atitudes que impactem no ambiente e reciclar. Projeto 
premiado na Categoria Prata no PNGE – 2º lugar em Responsabilidade 
Social, em 2017.
No mês de agosto ocorreram diversas ações, colocando em prática os 
preceitos do projeto.

Feira da Saúde - Programa: 
Saúde para Todos e 5Rs
A feira da saúde é um evento 
voltado para toda a comunidade, a 
fim de realizar ações de educação 
e avaliações do perfil de saúde e 
risco cardiovascular, prevenção 
de quedas e medida da força de 
preensão palmar pelos cursos de 
Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, 
Psicologia, Medicina, Terapia 
Ocupacional e encaminhamentos 
pela equipe do Promove. As 
ações de educação foram sobre 
medicações (curso de Farmácia). Foi 
feita também uma campanha para 
descarte de filmes radiográficos 
e lixo eletrônico, organizadas 
pela Equipe da Coordenação de 
Extensão e Pesquisa com o Projeto 
5Rs, com orientações sobre descarte 
correto e sua importância.

Dia D
O evento ocorreu no Parque 
da Independência e teve como 
com atividades ao ar livre, 
para população em geral, com 
programação de Vivências de 
Alongamento e de Técnicas de 
Tai Chi Chuan, conscientizando o 
público sobre a importância de 
um equilíbrio entre mente e corpo 
principalmente nas atividades 
da rotina e mostrando também 
uma das formas de atuação 
dos profissionais Terapeutas 
Ocupacionais e Fisioterapeutas. O 
“Dia D” ocorreu concomitantemente 
entre as instituições de Ensino 
Superior, por intermédio de uma 
iniciativa do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 
CREFITO.
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Plantio Muda Cambuci
A ação envolveu fazer o plantio, na calçada do 
Campus Pompeia, da muda de Cambuci, que é 
uma arvore nativa da mata atlântica, e foi doada 
pela ONG parceira Capivari-Monos

Treinamento Equipe de Conservação 
e Higiene  - Programa 5Rs
Com objetivo de reforçar o processo 
de descarte, separação e coleta 
de resíduos; novas diretrizes 
do projeto (Ipiranga, Pompéia e 
Promove/ Colégio Cardeal Motta); 
funcionamento das lixeiras e 
descartes em salas de aula, salas 
dos professores e lixeiras com cestas 
de basquete. 

Ações da Área de Relacionamento 
e Marketing

Feira de Profissões
NNo mês de agosto a área de Relacionamento e 
Marketing, em seu projeto de ações em colégios, 
promoveu a Feira de profissões, orientando os 
alunos de ensino médio sobre escolha de carreira 
profissional.

– Colégio Ábaco  
- Colégio Delta
– ETEC Camargo Aranha  
– Colégio Gênese
– Colégio Piritubano
– Colégio Visconde de Porto Seguro  
– ETEC Jorge Street  
– Colégio João Paulo I
– Colégio Cruz Azul
– ETEC Guaracy Silveira  
– Colégio Padre Moye
– Colégio Pq. Sevilha



90      91   

marçooutubronovembrodezembro
setembro



92      93   

15 anos de PROMOVE São Camilo 
 

Crescemos! Nos tornamos o Centro de 
Promoção e Reabilitação em Saúde e In-
tegração Social – PROMOVE São Camilo e 
passamos a receber os alunos não somen-
te para estágio curricular obrigatório, mas 
também para aulas práticas, pesquisa, ex-
tensão e visitas dos primeiros semestres.

Construímos uma Identidade:
Finalidade: desenvolver com segurança 

e qualidade as atividades de assistência, 
extensão, ensino e pesquisa na área da 
saúde, na perspectiva de uma assistência 
científica, participativa e humanizada.

Objetivo: Favorecer a retomada da valo-
rização do ser humano tendo como instru-
mento serviços de saúde que orientem a 
melhoria de sua qualidade de vida. Preven-
ção, Promoção, Reabilitação e Assistência 
social, por meio de ação continuada, à pes-
soa em situação de vulnerabilidade e risco 
social, favorecendo sua integração à vida 
familiar e comunitária.

Só este ano mais de 800 alunos dos cur-
sos de farmácia, fisioterapia, medicina, nu-
trição, psicologia e terapia ocupacional já 
atuaram na Clínica. Atualmente ocorrem 
em torno de 1.408 atendimentos mensais 
a 462 usuários.

Roberta Helena de Castro Giglio
Graduada em Educação Física e Fisioterapia, Especialista 
em Educação Física Escolar
e Fisioterapia em UTI Neonatal, Pediátrica e Adulto. Egres-
sa do Curso de Fisioterapia, atua no Centro Universitário 
São Camilo desde 2006, como Fisioterapeuta do Curso e 
no Centro de Promoção e Reabilitação em Saúde e Inte-
gração Social – PROMOVE São Camilo desde 2008, como 
Fisioterapeuta Responsável Técnica, Supervisora Clínica e 
atualmente como Coordenadora da Clínica Escola.

E todos crescemos juntos! A cada novo 
semestre, a cada novo curso, a cada novo 
grupo de alunos, a cada novo paciente, a 
cada novo caso e a cada nova história...e 
já foram tantas que passaram por aqui! Se 
pudéssemos resumir todas em uma só pa-
lavra seria: AMOR.

Em 11/09/2017 o PROMOVE SÃO CAMI
-LO completou 15 anos. Em comemoração 
foi celebrada uma missa pelo Pe. Anísio 
Baldessin, Vice-Reitor e Pró-Reitor Adminis-
trativo do Centro Universitário São Camilo, 
que contou com a participação dos cola-
boradores, coordenadores de curso, do-
centes, alunos, pacientes e familiares além 
do Coral São Camilo.

Parabéns PROMOVE! Parabéns Centro 
Universitário São Camilo! Parabéns cola-
boradores, coordenadores de curso, do-
centes, alunos, pacientes e familiares, por 
construírem nossa clínica escola, não só 
em 2002, mas todos os dias, e, principal- 
mente, por participarem dessa história e 
celebração..

O Centro de Promoção e Reabilitação 
em Saúde e Integração Social – CLÍNICA 
ESCOLA - PROMOVE SÃO CAMILO – foi 
concebido em setembro de 2002 com a 
meta de oferecer assistência de qualidade 
à população carente, tendo como base o 
enaltecimento sobre os valores da saúde e 
a busca da integração social.

Sua privilegiada infraestrutura, distribuída 
em mais de 2.000 m2, é explorada por equi-
pes rigorosamente preparadas para atuar 
na interdisciplinaridade, assumindo condu-
tas que promovam a melhora da qualidade 
de vida e a conquista da autonomia.

A Clínica Escola São Camilo foi idealizada 
com foco principal na reabilitação do clien-
te em busca de seu bem-estar e qualidade 
de vida, além de oferecer estágio aos alu-
nos do último semestre, proporcionando, 
a estes a oportunidade de atuação direto 
com o paciente, estimulando e desenvol-
vendo a habilidade para o trabalho em 
equipe multidisciplinar.

Em um ano de existência, já haviam sido 
realizados cerca de 1.280 atendimentos 
por mês nas áreas de: Enfermagem, Far-
mácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutri-
ção e Terapia Ocupacional.
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Ação de convívio
Grupo de Apoio a Alimentação Saudável
A ação proporcionou aos alunos dos serviços 
envolvidos uma atuação mais integradora e 
articulada, estimulando o saber e o conhecer das 
atuações profissionais que compartilham com o 
mesmo objetivo e impactar de forma positiva na 
qualidade do trabalho.

Ação de convívio
Grupo de Estimulação Global do 
Desenvolvimento Nível I
Nesta ação, os alunos trabalharam com a 
oficina culinária infantil mediada pelo Serviço 
de Nutrição, junto aos pacientes do Grupo 
de Estimulação Global do Desenvolvimento 
(Psicologia e Terapia Ocupacional), com 
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor 
com deficiência intelectual de moderada a 
grave, inseridos ou não na escola, sem conceitos 
básicos adquiridos, proporcionando assim, uma 
atuação mais integradora e articulada.

Ação de convívio
Grupo de Estimulação Global 
do Desenvolvimento Nível II
Neste momento, os alunos trabalharam com a 
oficina culinária infantil mediada pelo Serviço 
de Nutrição, junto aos pacientes do Grupo 
de Estimulação Global do Desenvolvimento 
(Psicologia e Terapia Ocupacional), com 
crianças com alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor com deficiência intelectual leve 
a moderada, inseridos na escola, em processo de 
aquisição de conceitos básicos.

Ação de convívio
Grupo de Estimulação Global  
do Desenvolvimento Nível III
Nesta ação os alunos trabalharam com 
crianças com alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor com deficiência intelectual leve 
a moderada, inseridos na escola e com conceitos 
básicos adquiridos, atendidas no grupo. 
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Ações de Extensão

Cursos de Extensão

No mês de setembro a área de Extensão e Eventos, 
promoveram diversos cursos de extensão, a fim de 
ampliar o conhecimento dos alunos e graduação.

SIMPONUTRI 2017
Esse grande evento é promovido pela coordenação do curso de Nutrição, 
com apoio da coordenação do curso de Gastronomia, coordenação 
do Mestrado em Nutrição e alunos, que se unem para concretizar esse 
encontro de cunho técnico, científico e cultural. Durante as conferências / 
palestras do simpósio, será realizado em paralelo uma feira de exposição 
de alimentos, produtos e serviços de empresas do ramo da Nutrição 
enfocando o contato direto do aluno com as novidades disponíveis no 
mercado.

Semana da Administração
Sob responsabilidade do Prof. André 
Luis Silva, o evento teve apresentação 
de palestras com convidados externos 
da área de empresas e hospitalar, para 
o aprimoramento e troca de experiência 
entre o público participante.

Introdução à Toxicologia Forense
Ministrado pelo Prof. Valter Luiz 
da Costa Junior, o curso destacou 
as principais características 
da criminalística e do controle 
antidopagem. Permitindo assim, 
conhecer as particularidades 
desta área além dos principais 
agentes tóxicos frequentemente 
envolvidos em atos ilícitos.

Atuação do 
Fisioterapeuta no Esporte 
para Pessoas com 
Deficiência
Neste curso, ministrado 
pelo Prof. Me. Rafael Julio 
de Paulo, foi abordado 
de forma teórica as 
modalidades esportivas 
para pessoas com 
deficiência (Modalidades 
Paralímpicas e Não 
Paralímpicas). 

A relação bidirecional entre sono e nutrição: da 
teoria à prática clínica
O Prof. Mestre Marcus Vinicius Lucio dos Santos     
Ampliou com este curso o conhecimento da 
influência do sono sobre a composição corporal, 
consumo e comportamento alimentar, bem 
como, a influência do manejo dietético na 
qualidade do sono.

XII Simpósio de Farmácia
Sob responsabilidade do Prof. Valter Luiz 
da Costa Junior, o evento possibilitou o 
aprimoramento dos conhecimentos na área 
da assistência farmacêutica e das ciências 
farmacêuticas, além de facilitar o contato dos 
graduandos com profissionais da área.
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I Jogos Intercursos
Ação realizada pela Coordenação de Extensão e Pesquisa, dentro do 
seu Projeto de Recepção de Ingressantes, para estimular não apenas o 
acolhimento e integração entre alunos, mas também a prática do esporte 
dentro da vivência universitária.  É um campeonato com proposta anual, 
que permite união e participação de todos o s cursos de graduação 
do Centro Universitário, sendo na modalidade futebol de salão (futsal) 
masculino e feminino.Programa Saúde para Todos e 5Rs

O programa Saúde para todos, é uma célula do Projeto 5Rs 
e promove ações para toda a comunidade.

Ação de Saúde mental – setembro amarelo – 
partes II e III
A ação foi desenvolvida pela Coordenação 
de Extensão e Pesquisa em parceria com a 
CIPA. Foram inseridas as fotografias reveladas, 
dos colaboradores administrativos do Centro 
Universitário São Camilo, nos porta-retratos, 
realizaram-se assinaturas na parte posterior, 
assim como a colagem de uma frase motivadora, 
enviada pela aluna, e também os logos da CIPA, 
Projeto 5Rs e Saúde para todos.

Projeto de Extensão Escola Camiliana
O Projeto de formação de alunos extensionistas, tem 
foco no reforço da identidade e valor da extensão 
universitária do Centro Universitário São Camilo, pela 
publicação e multiplicação dos conhecimentos das ações, 
da elaboração dos projetos, e atuação em demandas 
específicas e levantadas que possam correlacionar ensino-
pesquisa-extensão,além de proporcionar conhecimento 
sobre organização, planejamento e gestão de projetos, 
com ferramentas específicas;
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Feira de Profissões
Em setembro, o projeto de 
sensibilização com alunos do ensino 
médio, sobre profissão e carreira 
ocorreu nos seguintes colégios:

– Colégio 14 de Julho
– Colégio Adélia Costa e Silva
– Colégio Adventista
– Colégio Angélica
– Faculdade Rio Branco
– Instituto Divina Pastora
– Instituto Eurofarma
– Colégio Santo Ivo
– Colégio Singular 
– Colégio Van Gogh
– Colégio Vicentino Virgem Poderosa

Doação de Sangue
Esta ação, que fez parte do projeto ingressantes, 
teve como objetivo estimular a doação de 
sangue, nos dois campi, como forma de apoiar 
a nossa parceira (Biotec Hemoterapia/ Hospitais 
São Camilo) e incentivar alunos e colaboradores 
a realizarem a doação de sangue e outras ações 
que refletem os valores camilianos.

Visita ao nosso Campus
ETEC Julio de Mesquita
Ação promovida pela área de relacionamento e Marketing, sensibiliza os 
alunos na escolha de uma profissão. Estes foram recepcionados em nosso 
campus e realizaram um tour pela unidade, para conhecer melhor nossa 
estrutura de laboratórios, salas de aula e biblioteca.

Ações da Área de Relacionamento e Marketing
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Sistema de Biblioteca Centro Universitário São Camilo 
 

aquisição promoveu maior interação do 
usuário com os serviços da biblioteca, além 
de permitir que o usuário acesse os servi-
ços através de smartfones e tablets. No 
mesmo ano, a biblioteca assinou a base de 
dados Minha Biblioteca que disponibiliza 
um acervo de mais de 8.000 e-books pu-
blicados pelas principais editoras do país.

Com a implantação do sistema Pergamum 
foi possível integrar a base de e-books ao 
catálogo on-line da biblioteca, que propor-
cionou maior facilidade no acesso e im-
pactou consideravelmente na quantidade 
de consultas no ano de 2017, o que nos faz 
entender que o recurso tem contribuído 
significativamente aos estudos e pesquisas 
de nossos usuários.

Com o propósito de dar suporte aos cur-
sos da área da saúde, no ano de 2008, a 
biblioteca passou a assinar a base de da-
dos Medline full text, que disponibiliza tex-
tos completos de artigos de mais de 1.300 
revistas médicas. No ano de 2016, a base 
também foi incorporada ao sistema Perga-
mum, que promoveu maior visibilidade da 
base de dados

Devido ao grande número de usuários 
que se mantém conectados nas redes so-
ciais, a biblioteca mantém uma fanpage no 
Facebook, onde são realizadas as divulga-
ções de avisos e serviços oferecidos, além 
de publicações que são de interesse do pú-
blico acadêmico. A multiplicidade de títulos 
e volumes têm o intuito de disponibilizar à 
comunidade acadêmica uma grande varie-
dade de fontes para a pesquisa e demons-
tra a efetividade da política institucional de 
investimento nos acervos das bibliotecas 
como fator relevante de suporte e desen-
volvimento das atividades acadêmicas.

Luciana Vitalino de Oliveira Camelo
Especialista em Gerência de Sistemas e Serviços de Infor-
mação pela Faculdade de Sociologia e Política do estado 
de São Paulo – FESP, Graduada em Biblioteconomia pela 
Faculdades Integradas Teresa D´Avila – FATEA. Atualmen-
te é Coordenadora das Bibliotecas do centro Universitário 
São Camilo –SP.

As atividades do Sistema Integrado de 
Bibliotecas Pe. Inocente Radrizzani (SIBPIR), 
tiveram início em 1977, no Campus Ipiran-
ga, onde se encontra instalada a unidade 
central, dispondo de infraestrutura compa-
tível com o acervo documental para acesso 
à informação de maneira eficaz, integran-
do as unidades e padronizando as técnicas 
de tratamento da informação. Desde o ano 
1999, a Instituição também conta a unida-
de localizada no campus Pompéia.

De natureza técnica, cultural e de apoio 
à comunidade, tem como objetivo central 
oferecer suporte aos programas de ensino, 
pesquisa e extensão na área da documen-
tação e informação, intermediando a trans-
missão do conhecimento e contribuindo 
para o desenvolvimento da pesquisa téc-
nico científica.

O SIBPIR, em atendimento aos seus ob-
jetivos, além de empréstimos e renova-
ções de materiais bibliográficos, oferece 
à comunidade acadêmica os serviços de: 
levantamento bibliográfico, revisão de tra-
balhos acadêmicos, elaboração de ficha 
catalográfica, orientação à normalização 
de trabalhos acadêmicos, curso de acesso 
às bases de dados, comutação bibliográfi-
ca e empréstimo via malote.

Diante do cenário atual, em que são pro-
duzidos grandes volumes de informação, 
o SIBPIR busca inovar seus produtos e ser-
viços investindo em recursos tecnológi-
cos que oferecem informação de qualida-
de, atualizada e pertinente à comunidade 
acadêmica. A biblioteca utilizou o sistema 
Alephino de 2002 a 2016, para gerencia-
mento da informação. No ano de 2016 foi 
realizada a aquisição do sistema de ge-
renciamento de bibliotecas Pergamum. A 

Seguem os números relativos aos produtos e serviços oferecidos no ano de 2017:

e discente da Instituição, evidenciando o 
respeito e a importância da Biblioteca Uni-
versitária na educação superior no proces-
so de ensino- aprendizagem, recebendo o 
apoio para o cumprimento dessa missão 
da Reitoria, Pró-Reitora Administrativa, Pró- 
Reitoria Acadêmica e colaboradores do 
Centro Universitário São Camilo.

Desta forma, para o ano de 2018, a bi-
blioteca pretende investir na aquisição de 
novas bases de dados, upgrade da base 
Medline e projetos de ações socioeduca-
tivas.   

A biblioteca continuará a buscar a melhor 
forma de contribuir com o corpo docente 
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Programa: 5Rs

Em outubro, foram desenvolvidas diversas 
ações integrantes ao projeto 5Rs.

Ações de Extensão
Treinamento e oficina COP XXII 
A ação ocorreu com a seleção de 
alunos para participarem de oficina 
e discussão em grupo de propostas 
para descarte correto de resíduos 
em sua casa. Estiveram presentes 
47 alunos de cursos de graduação.Tutorial de reciclagem

Também como parte do 
Programa: 5Rs, ação teve 
como principal objetivo 
realizar conscientização e 
orientação referente as dúvidas 
de reciclagem no dia a dia, 
de acordo com os nossos 
parceiros. 

“Árvore do bom descarte”
A ação objetivou principalmente realizar 
conscientização através do lúdico e 
informações reais para os professores 
realizarem um bom descarte, conservando o 
local, realizando a separação dos resíduos e 
se sensibilização pessoal. 

Outubro Rosa
A ação faz parte do programa Saúde para 
Todos e teve como principal objetivo oferecer 
aos colaboradores e discentes do Centro 
Universitário orientações sobre atenção integral 
a Mulher. Sob responsabilidade da Coordenação 
de Extensão e Pesquisa em parceria com a 
CIPA e o Promove, o evento envolveu diversas 
atividades. Durante todo o mês houveram desde 
atividades de decoração, informação, divulgação 
e conscientização, palestras sobre saúde da 
mulher, prevenção do câncer de mama e hábitos 
saudáveis.
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A área de Extensão do Centro Universitário São Camilo atuou 
no mês de outubro para realização de diversos cursos, a fim de 
complementar os componentes curriculares dos cursos.

Curso de Extensão Como construir trabalhos 
acadêmicos e científicos
Sob responsabilidade da Profa. Dra Juliana 
Franceschini Pereira, o curso objetivou capacitar 
o aluno para construir, analisar e discutir 
os elementos fundamentais da estrutura e 
organização da pesquisa científica. Formar no 
aluno uma atitude adequada sobre as etapas 
envolvidas no planejamento e desenvolvimento 
da pesquisa, conscientizando-o sobre as normas 
e princípios necessários para a construção de 
trabalhos acadêmicos e científicos.

Curso de Extensão Avaliação  
e Tratamento de Feridas
Neste curso as Profas. Letícia Spina Tapia 
e Carla Maria Maluf orientam os alunos na 
compreensão do processo de cicatrização, além 
de desenvolver habilidade técnica para avaliação 
de feridas e realização de curativo; definir o 
processo de limpeza de feridas; conhecer as 
principais condutas tópicas recomendadas; 
conhecer os fundamentos básicos das terapias 
adjuntas; discutir sobre aspectos éticos e 
psicológicos relacionados ao paciente com 
ferida; desenvolver interesse pelo assunto.

Curso de Extensão Raciocínio 
Clínico aplicado a clínica 
médica e cirúrgica   
A Profa. Janaina por meio 
deste curso, auxilia os 
alunos para o exercício do 
raciocínio clínico por meio do 
atendimento de pacientes em 
diversas situações clínicas.

Curso de Extensão Substâncias estimulantes do 
SNC sob o aspecto da Toxicologia Forense
Ministrado pela Profa. Sarah Carobini Werner de 
Sou Eller Franco de Oliveira, o curso visa abordar 
as principais substâncias estimulantes do SNC de 
importância na Toxicologia Forense. Permitindo 
assim, conhecer as particularidades desta área 
além dos principais agentes tóxicos estimulantes 
frequentemente envolvidos em atos ilícitos.

Curso de Extensão Toque de Borboleta
O curso, ministrado pela Profa. Lucianne Correia 
da Silva Vieira, proporcionou aos acadêmicos de 
Fisioterapia o conhecimento sobre a  manualidade 
da Técnica como recurso terapêutico enfatizando a 
exploração do uso das mãos e o desenvolvimento 
do toque. Serão discutidas questões socioculturais, 
físicas e emocionais relacionadas ao tocar 
terapêutico. Abordará seus efeitos, indicações, 
contra-indicações e precauções. 

Curso de Extensão PERSONAL DIET: 
da teoria à prática
Sob responsabilidade da  Profa. 
Andrea Lorenzi Berni, o Curso 
instrumentalizará os futuros 
profissionais para o trabalho de 
personal diet, qualificando-os 
para a utilização de metodologias 
inovadoras para o atendimento 
nutricional.
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Curso de Extensão Psicoterapia Breve
Neste curso a Profa. Dra. Glaucia 
Mitsuko A. da Rocha, proporcionou o 
conhecimento sobre os fundamentos 
teóricos e técnicos da psicoterapia 
breve psicodinâmica que permitam 
uma compreensão das queixas 
psicológicas e as intervenções 
possíveis para pacientes adultos. 

Curso de Extensão Excel Básico
O curso, ministrado pelo Prof. André 
Luiz morais Lo Feudo, ofereceu 
aos alunos e colaboradores 
conhecimento sobre os conceitos 
básicos da planilha eletrônica Excel 
como ferramenta de trabalho.

Curso de Gestão, Plano de Carreira e 
Terapia Ocupacional
O curso, ministrado pela Profa. Aline 
Sorcinelli e Silvia Kanawa, teve como 
objetivo atualizar os Profissionais e 
os futuros profissionais Terapeutas 
Ocupacionais sobre as diretrizes da 
profissão, plano de carreira, assim 
como legislações e Gestão em Terapia 
Ocupacional.

XV Simpósio de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo
O evento contou com a participação e 400 pessoas e 
possibilitou aos alunos do Curso de Fisioterapia entrar em 
contato com atualizações de Práticas Clínicas de Fisioterapia, 
além de reunir alunos e professores para Confraternização de 
Comemoração do dia do Fisioterapeuta.

Oficina Business Model Canvas: da teoria à prática, uma 
contribuição para a sua ideia de negócio
Sob a tutoria do Prof. André Luis Silva, o curso apresentou 
conceitos sobre o Canvas, e como este se apresenta como 
uma ferramenta estratégica para auxiliar empreendedores na 
modelagem de seus negócios. A oficina teve dois encontros. 
O primeiro com a apresentação conceitual sobre a ferramenta 
Business Model Canvas, Value Proposition Desegn (matriz 
de proposta de valor) e ferramentas para desenvolver 
Mínimo Produto Víável (MVP) e no segundo o empreendedor 
apresentou como foi a sua jornada para validar o seu produto/
serviço com consumidores e será definido próximas etapas de 
desenvolvimento da sua ideia.
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Ações do PROMOVE
Ações de Convívio

Grupo de Apoio a Alimentação Saudável: 
Higiene e Manipulação de Alimentos e prevenção 
de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). 
Nesta ação foi abordado pelos alunos do Serviço 
de Nutrição, as práticas higiênico-sanitárias 
adequadas com base em regulamentações e 
legislação, as práticas de manipulação de alimentos e a 
conscientização do público sobre a origem das DTA’s. 

Grupo de Apoio a Alimentação Saudável: 
Plantas Medicinais.
A ação, proporcionou aos alunos uma atuação 
mais integradora e articulada, visando estimular o 
saber e o conhecer das atuações profissionais que 
compartilham com o mesmo objetivo e impactar 
de forma positiva na qualidade do trabalho. 

Grupo de Estimulação Global do Desenvolvimento  
Nível III - Oficina Culinária Infantil 
A Oficina, mediada pelo Serviço de Nutrição, 
junto aos pacientes do Grupo de Estimulação 
Global do Desenvolvimento Nível III (Psicologia 
e Terapia Ocupacional) objetivou estimular o 
reconhecimento de alimentos e brinquedos 
através do tato, contribuindo com a capacidade 
motora e poder de escolha, além de estimular a 
participação na montagem da caixa de brinquedo 
e do prato com crianças que compõem o Grupo 
de Estimulação Global Nível III.

Ações da Área de Relacionamento e Marketing

Visita ao nosso Campus
Ação promovida pela área de 
relacionamento e Marketing, 
sensibiliza os alunos na escolha 
de uma profissão. Estes foram 
recepcionados em nosso campus 
e realizaram um tour pela unidade, 
para conhecer melhor nossa 
estrutura de laboratórios, salas de 
aula e biblioteca.
– ETEC Pirituba
– Instituto CIMAS 
– Colégio Thomas Treglia

Feira de Profissões
As ações de feira de Profissões, 
promovida pelos Colégios em 
parceria com o Centro Universitário, 
são de fundamental importância 
para os alunos na escolha de uma 
carreira. Em outubro, os encontros 
foram realizados nos colégios:
– Colégio Cristo Rei
– Colégio Cruz Azul
– Colégio Santo Antonio de Lisboa – 
Rede Vicentinos
E.E Silva Prado 
– Feira de Profissões – ETEC Pq. Da 
Juventude

Aconselhamento Profissional
A Área de Relacionamento e 
Promoção – MKT, em parceria 
com a Coordenação do curso de 
Psicologia, realizaram oficina de 
aconselhamento profissional na 
ETEC Mandaqui. A oficina consistiu 
em enfatizar a importância do 
autoconhecimento; conhecimento 
sobre mercado de trabalho 
contemporâneo e as opções; a 
tomada de decisão e o medo 
decorrente. Este foi um momento 
de extrema importância para os 
alunos.

Recepção aos candidatos 
do curso de Fisioterapia
Junto à Coordenação Fisioterapia, 
a Área de Relacionamento e 
Promoção – MKT, recebeu os 
inscritos no vestibular tradicional, 
para um bate papo com a 
coordenação e demais docentes 
do curso. A ação foi fundamental 
para esclarecimento de dúvidas 
dos candidatos, além de mostrar a 
estrutura do curso.
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Pós-graduação lato sensu 
Centro Universitário São Camilo 
 

dular permitindo o ingresso do aluno em 
três (no futuro quatro momentos). Cada 
módulo representa um macrotema, com 
disciplinas compatíveis a cada um. Os mó-
dulos são interdependentes, sem a figura 
de pré-requisitos. O modelo tornou mais 
simples a viabilização de turmas. Pois, o 
fundamental é a viabilização da primeira 
turma no Módulo A, na sequência entram 
alunos na mesma sala em maio (Módulo B), 
e depois entram outros alunos em agosto 
(Módulo C), novamente na mesma sala. Os 
ganhos envolvem a redução das incerte-
zas de viabilização de turmas, ganhos de 
escala e redução de custos, sem prejuízos 
nos processos ensino-aprendizagem. Estas 
mudanças, complementa- das por menor 
valor da primeira parcela e financiamento 
em até 19 parcelas (para os cursos com 
duração de 12 meses), resultaram em sig-
nificativo aumento do ingresso anual de 
alunos (conforme gráfico a seguir). Nos 
dois últimos anos, independentemente da 
situação de crise no país, e da redução do 
número geral de alunos em cursos supe-
riores no país, nos dois últimos anos foram 
batidos recordes de captação de alunos e 
do número total de alunos matriculados. 
Certamente serão batidos novos recordes 
em 2018.

Para os cursos fora de sede, ou diversas 
parcerias com outras organizações, ou ain-
da, com impedimentos pelos processos de 
ensino-aprendizagem, o ciclo varia entre 
18 e 24 meses, porém com maior ponto de 
equilíbrio para a viabilização de turmas.

É importante ressaltar a contínua atualiza-
ção de conteúdos, com forte enfoque vol-
tado para a associação entre teoria e práti-
ca, fundamental, especialmente, em cursos 
lato sensu.

As estratégias envolvem análises do Po-
sicionamento qualidade–preço (cursos 
presenciais na área da saúde em SP). De 
acordo com as avaliações e percepções in- 
ternas, o gráfico a seguir apresenta o posi-
cionamento qualidade-preço, segundo as 
percepções internas da instituição:

significativa, cursos de pós-graduação lato 
sensu presenciais, na área da saúde, em SP. 
Neste caso, foram comparadas instituições 
com a oferta de diferentes cursos na área 
da saúde, tais como nas famílias de Enfer-
magem, Nutrição, Fisioterapia, Imagem e 
Tecnologia, Investigação Laboratorial, Saú-
de Pública, Qualidade, Gerontologia, Far-
mácia, Oncologia, Psicologia, Educação. 
Certamente, o gráfico pode contar alguns 
vieses, por representar uma média geral 
por instituição, e percepções sobre os mo-
delos dos cursos (conteúdos, aulas práti-
cas, estágios, etc.)

Na área de gestão em saúde, o curso de 
Especialização em Administração Hospita-
lar é uma das principais e tradicionais re-
ferências do país, com quase 100 turmas 
já formadas. O posicionamento é voltado 
principalmente para profissionais nos pri-
meiros anos de carreira e de profissionais 
com formação na área da saúde com inte-
resses em gestão. Instituições concorren-
tes, tais como, FGV, INSPER, DOM CABRAL, 
EINSTEIN e recentemente Sírio e Oswaldo 
Cruz, têm focado a atuação em profissio-
nais com maior experiência e cursos com 
investimentos mais elevados por aluno 
(muitas vezes as empresas pagam para que 
os seus funcionários façam esses cursos). O 
Centro Universitário São Camilo, prepara-
se para entrar nesse segmento de preço 
premium, mas o projeto é mais completo 
ao demandar não apenas uma equipe do-
cente diferenciada, mas local e infraestru-
tura diferenciados.

Destacam-se algumas parcerias estraté-
gicas com organizações especializadas em 
segmentos, que possam agregar ao São 
Camilo complementaridade de conheci-

Vamos começar com uma construção 
histórica sobre as mudanças e reestrutura-
ção ocorrida na pós-graduação lato sensu 
a partir de agosto de 2013. Durante o últi-
mo ano foram continuadas as ações para o 
crescimento qualitativo e quantitativo dos 
cursos.

A estratégia tem sido baseada na amplia-
ção do portfólio de cursos, visando o aten-
dimento aos inúmeros segmentos existen-
tes na área de pós-graduação lato sensu 
da saúde. Ou seja, é necessário contar com 
uma ampla gama de cursos para atendi- 
mento das demandas e o enfrentamento 
dos concorrentes especializados na área 
da saúde. A estratégia envolve uma com-
binação de diferenciação e preços compe-
titivos para o nível de qualidade ofertado.

Como referência do crescimento, a seguir, 
é apresentado um gráfico com a evolução 
aproximada do número de ingressantes a 
cada ano (não é o número total de alunos, 
pois este é maior). A atual gestão assumiu a 
coordenação geral da pós-graduação lato 
sensu em agosto de 2013, após a ocorrência 
da que- da de alunos. Em 2014, foram inicia-
das as primeiras ações de mudanças, sendo 
implementado o novo modelo em 2015.

A maioria dos cursos teve o ciclo redu-
zido para 12 meses, com um sistema mo-

A avaliação aponta O Centro Universitário 
São Camilo e Einstein com posicionamen-
tos de qualidade mais altos, porém o Eins-
tein consegue praticar preços mais altos, 
possivelmente devido a uma maior per-
cepção de valor da marca deste concorren-
te. No quadrante estão as instituições com 
modelos massificados, e posicionamentos 
inferiores na combinação qualidade-pre-
ço. A Kroton não tem ofertado de maneira 
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ções com alunos e em parceria com a equi-
pe de marketing. Lançamentos mais recen-
tes de cursos presenciais (novos produtos): 
Enfermagem em Estomaterapia (presen-
cial), em 2017 abertas as duas primeiras 
turmas, aguar- dando certificação do curso 
pela SOBEST (Sociedade Brasileira de Es-
tomaterapia). Tem duração de dois anos 
e é ofertado em parceria com a Educative 
(uma das principais referências nesta área); 
Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celu-
lar, curso no formato modular e que abriu a 
primeira turma logo ao ser lançado.

Lançado o curso MBA Gestão em Saúde 
EaD. A primeira turma foi aberta em maio e 
a segunda em agosto de 2017. Este é um 
projeto piloto, conteúdos desenvolvidos 
internamente. Representa um aprendizado 
institucional, com alunos principalmente 
do estado de SP. Já é possível afirmar que 
este produto se converteu em significativo 
sucesso. O curso apresenta posicionamen-
to qualidade/preço semelhante ao adota-
do nos presenciais, para ser mantida uma 
coerência estratégica e de mercado. Ou 
seja, superior em relação ás instituições 
com modelos mais massificados.

Atualização de cursos: continuamen-
te os cursos são avaliados em relação às 
percepções de qualidade pelos alunos, 
demandas e concorrências de mercado, 
para melhorias e inovações, visando maior 
competitividade de mercado. Dessa for-
ma, o portfólio de cursos procura cada 
vez ofertar soluções em educação para o 
atendimento das demandas encontradas 
na cadeia de valor da saúde: Promoção de 
Saúde; Prevenção de Doenças; Diagnósti-
cos; Tratamentos; Reabilitação; Condições 
Crônicas; Cuidados Paliativos.

Claudio Colucci
Graduado em Engenharia de Alimentos UNICAMP; Pós-
graduado em Administração de Empresas FGV. Mestre 
em Administração de Empresas FECAP (Dissertação sobre 
comportamentos em compras organizacionais). Doutor em 
Ciências pela Faculdade de Medicina USP (Tese sobre es-
tratégias de mercado adotadas em hospitais privados de 
grande porte). Atualmente, é Coordenador Geral dos Cur-
sos de Pós-Graduação e dos MBAs do Centro Universitário 
São Camilo.

mentos acadêmicos e maior captação de 
alunos. Dentre as parcerias estão: ABRAM-
GE / ABQV (MBA PLA- NOS DE SAÚDE e 
MBA PROMOÇÃO DE SAÚDE E QUALIDA-
DE DE VIDA), PALIAR (MEDICINA E CUIDA-
DOS PALIATIVOS), E A ESTUDOS AVAN-
ÇADOS (PSICOSSO- MÁTICA), EDUCATIVE 
(ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA). Es-
tão em andamento outras parcerias visan-
do a viabilização de cursos diversos, tais 
como: MBA MEDICI- NA DIAGNÓSTICA, 
MBA EM MODELOS DE ASSISTÊNCIA EX-
TRA HOSPITALAR, MBA EXECUTIVO GES-
TÃO EM SAÚDE; MBA GESTÃO E LEGISLA-
ÇÃO APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES DA 
SAÚDE. Parcerias com organizações em 
outros municípios, funcionando como po-
los avançados e oferta de turmas abertas 
ao público, com destaques para o Hospital 
Vera Cruz (Campinas), Hospital do Câncer 
Infantil (Sorocaba), Hospital Novo Atibaia 
(Atibaia). Estão em andamento discussões 
para ampliação da estratégia. De modo 
geral, o pagamento pelo uso do espaço 
envolve a oferta de bolsas / descontos aos 
funcionários da organização parceira, asse-
gurado o ponto de equilíbrio para a viabili-
zação da turma.

Parcerias com organizações na Grande 
São Paulo, para oferta de cursos incom-
pany, ou abertos ao público em geral. Des- 
taques: Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP (várias turmas já aber-
tas de Gerenciamento e Liderança em En-
fermagem) e Hospitais Camilianos (Admi-
nistração Hospitalar).

Atuação das coordenações de cursos 
de pós-graduação como efetivos gestores 
dos resultados acadêmicos, de captação e 
retenção de alunos, trabalhando em intera-
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Novembro Azul
Em parceria com as CIPAs de cada campus e o 
Promove, a Coordenação de Extensão e Pesquisa 
do Centro Universitário promoveu ação, como 
parte do Programa: Saúde para Todos, de 
educação aos colaboradores e discentes sobre 
atenção à saúde do homem, em comemoração e 
referência ao mês temático “Novembro Azul”, por 
meio de atividades de decoração, informação, 
divulgação e conscientização, com entrega de 
folders para todos, com explicação individual.

Área de Extensão

Campanha sobre coletores de 
pilhas, filmes radiográficos e 
medicamentos vencidos
A campanha objetivou orientações 
para descarte dos novos resíduos 
que serão coletados, a partir 
de parcerias externas, que tem 
grande impacto ambiental, e terão 
destino Correto, que são os filmes 
radiográficos e as pilhas/ baterias. 
Também foi reforçada a campanha 
de descarte de lixo eletrônico.

Programa: 5Rs

Campanha descarte correto de 
resíduos nos laboratórios de 
Informática 
A campanha visou o reforço sobre o 
descarte de resíduos nestes locais, e 
com isso, o consumo nestes setores 
e os cuidados com os equipamentos 
e sua manutenção. Foram feitos 
folders específicos para cada setor, 
de acordo com a possibilidade de 
consumo possível, com orientações 
de descarte, e afixados nos murais e 
portas de cada um (a) deles (as).

Curso de Extensão Anatomia 
Palpatória
O curso consistiu em preparar 
os alunos para reconhecerem 
mediante a inspeção visual e a 
palpação da superfície corporal 
a normalidade ou alteração 
das estruturas anatômicas do 
indivíduo. Durante o curso os alunos 
desenvolveram técnicas específicas 
de posicionamento e da prática 
palpatória.

Curso de Extensão Emergências 
Hospitalares
Este curso possibilitou ao aluno 
conhecer e praticar as principais 
atuações fisioterapêuticas na área 
de emergências hospitalares.  
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Curso de Extensão Oficina de Metodologias Ativas
Este curso tem como finalidade dar noções de 
metodologias ativas aos docentes da instituição. 
Dentro dessas metodologias de ensino e 
aprendizagem, foram abordados tópicos como 
avaliação, elaboração de provas, propostas de 
atividades em sala de aula, entre outros.

Curso de Extensão Avaliações de Terapia ocupacional nas 
Lesões Encefálicas Adquiridas
Considerando a relevância da reabilitação terapeutica 
ocupacional em indivíduos que sofreram Lesões Encefálicas, 
este curso, sob responsabilidade da Profa. Eleanora Vitagliano 
visou embasar o profissional Terapeuta Ocupacional nos 
processos Avaliativos. O ensinou sobre avaliações específicas de 
Terapia Ocupacional utilizadas com diferentes patologias que 
englobam a clínica de lesões encefálicas adquiridas.

Curso de Extensão Imuno-hematologia Plaquetária
Sob responsabilidade da Profa. Alessandra Midori Kuniyoshi 
Bugueño Zambra  
O curso objetivou aprofundar o conhecimento em Imuno-
hematologia Plaquetária, abordando os antígenos de 
superfície e as implicações clínicas como Refratariedade 
à Transfusão de Plaquetas e Trombocitopenia Aloimune 
Neonatal. Apresentaremos na Prática as técnicas utilizadas 
na Investigação Laboratorial utilizando Citometria de Fluxo e 
Biologia Molecular.

XV SIMTER - Simpósio de Tecnologia em Radiologia
O tema do evento nesta edição foi discutir o papel do 
diagnóstico por imagem em situações de emergência. Serão 
abordados temas sobre emergências pediátricas, em atletas, 
em diagnóstico por imagem veterinário; a tecnologia dos 
equipamentos portáteis, Angiografia e Angioplastia entre outros.

I Mostra de trabalhos da disciplina de psicologia jurícia: inquietações
A Psicologia Jurídica consistente na aplicação dos conhecimentos 
psicológicos aos assuntos relacionados ao Direito. Sob tutoria 
da Profa. Dra. Rosemeire A Nascimento, a mostra aborda os 
questionamentos dos estudantes da disciplina de Psicologia 
Jurídica frente às contribuições, 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 possibilitará importante 
reflexão e ampliando do conhecimento do corpo discente e docente 
acerca desses temas.
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II Simpósio de Terapia Ocupacional:  
Novas Tecnologias e Experiências Práticas 
na Terapia da Mão e Reabilitação do Membro Superior

Biólogos em Ação I
O Biólogos em ação é um evento QUE objeivou 
colocar os alunos em contato com biólogos 
atuantes e inseridos no mercado de trabalho nas 
áreas de meio ambiente, biotecnologia ou saúde. 
Foram ministradas palestras de cunho científico 
por profissionais de destaque em suas áreas de 
atuação. 

O evento possibilitou 
discussões e reflexões 
sobre a Terapia 
Ocupacional e 
atuação no campo da 
Terapia Ocupacional 
e Reabilitação do 
Membro Superior.

Me formei e Agora? 
Perspectivas da Fisioterapia
O evento possibilitou uma importante reflexão 
sobre os desafios encontrados pelos egressos do 
Curso de Fisioterapia, além da orientação quanto 
mercado de trabalho e pós-graduação.

II Congresso Multiprofissional 
do Centro Universitário São Camilo
Com o tema central “Pesquisa, inovação e criação: 
cuidando da saúde no mundo moderno”, visando 
a atualização e integração dos vários profissionais 
da área da saúde apresentando temas atuais e 
palestrantes reconhecidos em seus campos de 
atuação além de contribuir para o fomento da 
pesquisa acadêmica 
e científica.
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Treinamento de Biossegurança 
Treinamento anual proporcionado a equipe 
de conservação, gerando conhecimento 
e atualização sobre limpeza e desinfecção 
de superfícies em estabelecimentos 
de saúde, prevenção e controle de 
infecções, classificação das áreas de risco, 
equipamentos de proteção individual, 
técnicas de limpeza, manejo dos lixos e 
higienização das mãos.

Ações do PROMOVE
Ação de Natal 
A ação teve como objetivo estimular 
os usuários, colaboradores, 
familiares, alunos e cuidadores a 
deixarem sua mensagem de Natal e 
pedidos para 2018, no decorrer dos 
meses de novembro e dezembro, 
além de contribuir com a decoração 
de Natal da Unidade e realizar 
uma ação de Natal como forma de 
integração.

Ação de Convívio -  Grupo de Apoio a 
Alimentação Saudável 
A ação proporcionou aos alunos dos serviços 
envolvidos uma atuação mais integradora 
e articulada, além de estimular o saber e o 
conhecer das atuações profissionais que 
compartilham com o mesmo objetivo e impactar 
de forma positiva na qualidade do trabalho.
As atividades foram elaboradas e mediada 
pelos alunos do Serviço de Nutrição, a leitura e 
interpretação de rótulos de produtos alimentícios 
sabendo distingui-los para fazer a melhor 
escolha, demonstrando e degustando receitas 
de pães integral, misto e branco para saber a 
diferença de sabor, textura e elasticidade.

Curso de Reciclagem em Primeiros Socorros e Suporte Básico de 
Vida com emprego do Desfibrilador Automático Externo 
O curso teve por objetivo capacitar os colaboradores das 
equipes técnica e administrativa do Promove para agir mediante 
intercorrências, alinhar e padronizar o fluxo de emergência.

Palestras Educativas e Preventivas 
A ação foi elaborada e mediada pelos alunos 
do Centro Universitário São Camilo e teve por 
finalidade ensinar, esclarecer e tirar dúvidas 
sobre os temas propostos.
Orientações gerais sobre o uso de medicamentos 
Doenças Crônicas não Transmissíveis
Analgesia e Dor Crônica
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De cara nova
 
 

Além disso, com a colaboração significa-
tiva da equipe de endomarketing, o Centro 
Universitário, durante todo ano celebra e 
comemora as principais datas festivas. Dia 
da mulher, celebração da Páscoa, dia das 
mães, dia dos pais, dia de São Camilo de 
Léllis, dia dos professores e, principalmen-
te, a tradicional confraternização de Natal 
que, além da celebração religiosa, cada co-
laborador recebe um Kit natalino, participa 
de um almoço especial e ainda tem a pos-
sibilidade de ganhar, através de sorteio, va-
liosos prêmios.

Outra novidade é o “Camilianinho”. Esta 
ação consiste na entrega de um Kit para 
aos futuros pais. Ou seja, o Centro Universi-
tário oferece um montante em dinheiro ao 
colaborador (a) que vai ter filho.

Tudo isso porque acreditamos piamente 
num provérbio chinês que diz: “Se você 
quer um ano de prosperidade, cultive tri- 
go. Se você quer dez anos de prosperida-
de, cultive árvores. Se você quer cem anos 
de prosperidade, cultive pessoas”.

Para facilitar o trabalho do Pronto Aten-
dimento, as secretarias sofreram grandes 
transformações. Nos novos espaços, os 

alunos dispõem de cadeiras confortáveis 
e espaço agradável. Nessa restruturação, 
foram trocadas também as cadeiras dos 
colaboradores proporcionando bem-estar 
e conforto.

Mas, além dos colaboradores estamos 
sempre pensando na razão de existir dessa 
instituição que são os alunos. E para isso, 
a Pró-Reitoria Administrativa com o apoio 
do Reitor e da Pró-Reitoria acadêmica, não 
têm medidos esforços físicos, humanos e, 
principalmente financeiros, para oferecer 
aos discentes e docentes, as melhores con-
dições de ensino e aprendizado.

Prova disso é o fato de, nesses últimos 
dois anos (e até julho de 2018), as unida-
des estarão sempre passando por reparos, 
tanto para melhorar as estruturas físicas 
quanto para as áreas que impactam dire-
ta- mente no desenvolvimento dos alunos. 
Os acervos das bibliotecas foram todos 
atualizados com a compra de livros novos, 
renovamos as assinaturas de revistas. Além 
disso, está disponível a biblioteca digital. 
A maioria dos computadores das salas, la-
boratórios de informática, sala dos profes-
sores e coordenações, foram substituídos. 
Aparelhos de data show das salas de au-
las são trocados e/ou consertados sempre 
que necessários.

Nas salas de aula foram feitos altos inves-
timentos na melhoria das carteiras, moder-
nização do ar condicionado, substituição 
das antigas lousas por lousas de vidro e 
troca das antigas cortinas por cortinas bla-
ck out.

Pensando na segurança dos colaborado-
res, alunos e também na proteção dos bens 
patrimoniais, foram instaladas, em todos os 
campi, o sistema de câmeras.

Devido, o aumento de vagas para o curso 
de medicina, o campus Ipiranga está du-
plicando os laboratórios de anatomia e mi-
croscopia, as salas de aula, que eram oito, 
passarão para dezesseis, as salas de tutoria 
que eram dezesseis serão trinta e duas. E 
os consultórios do Promove que atualmen-
te são quatorze, serão vinte e oito, quando 
as turmas estiverem completas.

No Campus Pompeia, devido as cons-
tantes quedas de energia, foi instalado um 
gerador de energia. Projeto esse que, fu-
turamente, deverá ser estendido também 
ao Campus Ipiranga. Além disso, nos dois 
campi e também na Clínica Escola (Pro-
move) estão sendo realizadas as obras de 
acessibilidade. Vale ressaltar que no Cam-
pus Pompeia, o projeto de acessibilidade 
está totalmente concluído.

Nas três unidades foram feitas melhorias 
das praças de alimentação com a pintura e 
adesivação dos espaços, compra de novas 
mesas, disponibilização de sofás, melhoria 
do Wi-Fi e expansão de novos pontos de 
tomadas. Além disso, foram ampliados os 
espaços para estudo em grupo e criação 
de salas para estudo individualizado.

“Anda, quero te dizer nenhum segredo. 
Falo desse chão, da nossa casa, vem que tá 
na hora de arrumar. Vamos precisar de todo 
mundo. Afinal, um mais um é sempre mais 
que dois”.. 

Este é apenas um trecho da música, Sal 
da Terra, do compositor e cantor Beto 
Guedes. Cito-o, pois neste texto anseio 
falar sobre o Centro Universitário São 
Camilo (chão da nossa casa) destacando 
as ações administrativas que foram reali-
zadas em prol dos alunos, docentes, co-
laboradores e fornecedores. Ações que, 
embora necessárias, ao menos num pri-
meiro momento, provocaram desconten-
tamentos. É o caso por exemplo, da mu-
dança no plano de saúde que obrigou os 
colaboradores a tirarem seus dependen-
tes, além de ser necessário aderir ao pla-
no básico. Ou mesmo, o desligamento de 
professores que, embora competentes, 
por estarem num plano de carreira anti-
go, impactava diretamente na abertura de 
novas turmas. Por isso, foi necessário fazer 
substituições.

Por outro lado, não posso deixar de res- 
saltar os ganhos que os colaboradores, 
docentes e administrativos, tiveram nesses 
últimos anos, tais como: melhoria salarial, 
aumento significativo do Vale Refeição e 
melhoramento de infraestrutura e condi-
ções de trabalho.

Pensando no bem-estar dos colaborado- 
res, foram criados, nos três campis, um es- 
paço (copas) para que, além de terem um 
ambiente adequado para as refeições, fos-
se possível desfrutar do lugar para descan-
sar, assistir televisão, jogar ou mesmo fazer 
uma boa leitura.
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Anísio Baldessin
Padre Camiliano, possui graduação em Teologia pelo Insti-
tuto Teológico São Paulo (1992) e graduação em Filosofia 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculda-
des Associadas do Ipiranga (1988). Atualmente é Vice-rei-
tor e Pró-reitor Administrativo do Centro Universitário São 
Camilo.

Pensando na sustentabilidade e no meio 
ambiente, em parceria com o Projeto 5Rs 
foram promovidas algumas ações para a 
preservação do meio ambiente. Dentre 
elas, vale a pena destacar o processo de 
reciclagem do lixo, instalação de coletores, 
treina- mento e conscientização da equipe 
de conservação e limpeza bem como dos 
setores administrativos e construção de 
abrigos de lixo. Além disso, as lâmpadas 
fluorescentes foram substituídas por lâm-
padas de Led e foram instalados, nas tor-
neiras, redutores de água proporcionando 
uma economia de água em torno de trin-
ta por cento. Além dos benefícios para o 
meio ambiente, essas ações já renderam 
prêmios ao Centro Universitário São Cami-
lo.

Visando um melhor atendimento aos 
candidatos, futuros alunos do Centro Uni-
versitário São Camilo, foram criados espa-

ços para a central de atendimento. Nesses 
espaços, além do aluno ter a possibilidade 
de conhecer todos os cursos que são ofer-
tados, poderá conhecer todas as instala-
ções do campus, bem como, realizar o ves-
tibular na hora se as inscrições estiverem 
abertas.

O que vem por aí
No Campus Pompeia, as melhorias inter-

nas já atingiram quase 100% das necessi-
dades. Ainda assim, estamos com alguns 
projetos de melhoria das fachadas, insta- 
lação de uma pequena copa na sala dos 
professores, possível adequação de salas 
para atender especificamente as aulas dos 
cursos de Pós-Graduação.

Na clínica escola (Promove), o maior de-
safio é a melhoria da recepção e principal-
mente a ampliação dos consultórios para 
os alunos da medicina. Já no Ipiranga os 
dois maiores desafios são: a instalação do 
elevador que possibilitará acesso para to-
dos os prédios e principalmente a revita-
lização do bloco B com a instalação do ar 
condicionado em todos os andares, trocas 
e reformas de carteiras e a continuidade da 
instalação das lousas de vidro.

Desta forma, posso dizer que o ano de 
2017 foi um ano próspero, pois atingi-
mos os objetivos almejados. Para 2018, as 
expectativas são ainda maiores e com o 
apoio de toda a equipe, tenho certeza que 
tais perspectivas serão alcançadas.
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Do Conselho de Administração Superior – CAS 

O CAS é o órgão máximo, de caráter deliberativo e normativo e instância 
final, em matéria recursal, no âmbito da administração universitária. Os 
membros do Conselho se reúnem, ordinariamente, quatro vezes ao ano, 
conforme datas estabelecidas em calendário acadêmico e administrativo. 
São membros:
• Reitor, que o preside;
• Vice-Reitor;
• Pró-Reitor Administrativo;
• Pró-Reitor Acadêmico;
• Diretor de Ensino de Graduação;
• Diretor de Extensão Comunitária;
• Diretor de Pós-graduação e Pesquisa;
• Diretor Administrativo;
• Diretor Financeiro;
• Dois representantes da Mantenedora, designados por seu Presidente, 
com mandato de dois anos;
• Três coordenadores de curso, escolhidos por seus pares;
• Dois professores, escolhidos pelo Reitor, de uma lista tríplice indicada por 
seus pares;
• Dois representantes do corpo técnico-administrativo, escolhido pelo 
Reitor e indicado, em lista tríplice, por seus pares;
• Um representante do corpo discente, escolhido pelo Reitor e indicado, 
em lista tríplice, por seus pares;
• Um representante da comunidade, escolhido pelo Reitor e indicado, em 
lista tríplice, pelos Conselhos Comunitários.

Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

O CEPE é o órgão central de supervisão das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, possui atribuições deliberativas, normativas e consultivas. Os 
membros do Conselho se reúnem, ordinariamente, quatro vezes ao ano, 
conforme datas estabelecidas em calendário acadêmico e administrativo. 
São membros:
• Reitor, que o preside;
• Vice-Reitor;
• Pró-Reitor Acadêmico;
• Pró-Reitor Administrativo
• Diretor de Ensino de Graduação;
• Diretor de Extensão Comunitária;
• Diretor de Pós-graduação e Pesquisa;
• Diretor Administrativo;
• Diretor Financeiro
• Quatro Representantes dos coordenadores de curso, escolhidos por seus 
pares;
• Cinco representantes dos professores, escolhidos por seus pares;
• Um representante do corpo discente, escolhido pelo Reitor e indicado, 
em lista tríplice, por seus pares.
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O Comitê de Ética em Pesquisa - CoEP 

O CoEP é um colegiado interdisciplinar e multidisciplinar 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, 
deliberativo e educativo, criado para defender os interesses 
dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 
e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos.  Estabelecido pela Norma e Diretriz Nacional 
de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 
466/2012.
Foi criado em março de 1997, após a implantação da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 
Ministério da Saúde. A CONEP elaborou as Diretrizes de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos, descritas na Resolução nº 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde e subsequentes. A 
Resolução CNS 196/96 foi revogada sendo substituída pela 
Resolução CNS 466/2012.
Atualmente, o CoEP do Centro Universitário São Camilo é 
composto por uma equipe multidisciplinar, profissionais das 
áreas: direito, teologia, pedagogia, enfermagem, nutrição, 
fisioterapia, medicina, biomedicina, terapia ocupacional, 
farmácia, psicologia e tem atuado de maneira relevante na 
análise ética de projetos de pesquisa e almeja desenvolver 
uma cultura da Ética em Pesquisa. Assim, a Ciência não irá se 
sobrepor os Valores Humanos.

Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA 

A CEUA tem por finalidade analisar à luz dos princípios 
éticos toda e qualquer proposta de atividade científica ou 
educacional que envolva a utilização de animais do grupo 
Chordata, sob a responsabilidade da instituição, seguindo e 
em conformidade com as diretrizes normativas nacionais e 
internacionais para pesquisa e ensino envolvendo tais animais.
Esta comissão que foi criada segundo as orientações da Lei 
Arouca (Lei Nº 11.794, de 8 de outubro de 2008) tem como 
dever primordial a defesa do bem-estar dos animais em sua 
integridade, dignidade e vulnerabilidade, assim como zelar 
pelo desenvolvimento da pesquisa e do ensino segundo 
elevado padrão ético e acadêmico.
A CEUA não tem por princípio a inibição do uso de animais, 
mas promover o uso racional deste recurso, buscando sempre 
o refinamento de técnicas e a substituição de modelos, que 
permitam a redução no uso de animais. A finalidade desta 
conduta é promover a constante melhoria na eficiência do uso 
de animais quer seja na pesquisa assim como nas atividades 
de ensino.
A CEUA também tem como finalidade promover eventos 
como palestras e fóruns de discussão relacionados ao uso de 
animais no ensino e na pesquisa.
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Colação Oficial de Grau 2º Semestre de 2017 

Em dezembro O Centro Universitário São Camilo, 
SP, celebrou a colação de grau de seus alunos 
formandos.
Neste segundo semestre, formaram-se 507 
alunos e estiveram presentes na cerimônia, cerca 
de 2 mil familiares.
A Colação de grau, reflete o resultado de grande 
esforço, carinho e dedicação de professores e 
alunos.
Desejamos muito sucesso e prosperidade a estes 
novos profissionais.
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Área de Extensão
Programa: 5Rs

Oficina de Natal
A oficina incentivou os colaboradores 
formas a criarem enfeites natalinos 
com material reciclado de forma 
sustentável; reforçar conceitos de 
sustentabilidade; Retorno à equipe de 
higiene e conservação pelo trabalho 
desenvolvido no Projeto 5Rs em 2017. 

Cursos de Extensão

Curso de Extensão Microbiologia Clínica Veterinária
O objetivo do curso foi apresentar os principais exames 
empregados na rotina do diagnóstico microbiológico 
veterinário e interpretar os resultados obtidos. Abranger as 
etapas pré-analíticas, analíticas relacionadas a identificação 
dos agentes infecciosos mais comuns e pós analítica até a 
fase final de elaboração do laudo. Abordar a problemática 
da resistência/multirresistência bacteriana nos animais 
de companhia e discutir os testes de sensibilidade 
antimicrobiana, necessários para a detecção dos principais 
fenótipos.

Curso de Extensão Controle e Coordenação 
Motora: métodos investigativos dos principais 
distúrbios neuromusculares
O curso apresentou aplicação clínica de 
conceitos de controle motor e coordenação do 
movimento humano; Fisiopatologia dos distúrbios 
neuromusculares e Neuroplasticidade do sistema 
nervoso central; associada aos conhecimentos dos 
principais métodos de avaliação dos distúrbios 
neuromusculares e o papel da fisioterapia frente às 
características clínicas desses distúrbios.

Treinamento de Informática – 
Ação de Reforço e motivação
O treinamento retomou o 
processo de capacitação 
em informática, agora com 
temas mais avançados, 
como forma de premiação e 
motivação desta equipe, de 
forma direcionada a atender a 
demanda desta equipe. 

Ação de verão 
A campanha objetivou 
a informação e reforço 
de cuidados de assuntos 
relacionados a esta época 
do ano, abordados pelos 
Projetos 5Rs e Saúde para 
todos, sendo nesta edição os 
focos: Cuidados com a Pele / 
Câncer de Pele; cuidados com 
o mosquito Aedes Aegypti e as 
doenças por ele transmitidas; 
e cuidados com as enchentes 
e formas de prevenção.

Campanha Doação de sobras 
alimentares – ONG Banco de 
Alimentos
A ação teve como objetivo realizar 
doação das sobras alimentares 
das aulas realizadas nas cozinhas 
experimentais dos Campi Ipiranga 
e Pompéia. Foram doados, no total 
deste semestre, 191,88Kg de sobras 
alimentares, sendo divididos por mês 
e campus: agosto (40,55 kg – Campus 
Pompéia), setembro (19,38 kg - Ipiranga 
e 25,2Kg - Pompéia), outubro  
(40,865 kg - Pompéia), novembro 
(27,375 kg apenas Pompéia e  
13,615 kg nos dois Campi, pois por 
um problema de logística da ONG, os 
alimentos começaram a ser recolhidos 
apenas no Campus Pompéia); 
Dezembro (24,895 kg – Pompéia). 

Curso de Extensão Oficina de Leitura e Escrita: levantamento de 
hipóteses diagnósticas e elaboração de estratégias terapêuticas
Este curso propiciou uma importante reflexão acerca do 
desenvolvimento da leitura e escrita, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento quanto ao processo de avaliação 
e remediação de possíveis dificuldades. Neste sentido, 
foram apresentados alguns protocolos para a avaliação da 
linguagem escrita que possibilitam o levantamento de hipóteses 
diagnósticas e elaboração de estratégias terapêuticas.
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Curso de Extensão Identidade e gênero: 
uma visão psicanalítica
Com o curso foi possível ampliar os conhecimentos 
acerca da formação da identidade sexual do sujeito, 
partindo dos pressupostos psicanalíticos da teoria 
freudiana e de autores atuais pertinentes ao tema. 
Além de possibilitar a diferenciação dos destinos 
identificatórios sexuais e sua origem psíquica e 
transgeracional. Possibilitou aprofundamento das 
questões da transsexualidade e suas especificidades, 
pautados num olhar clínico e crítico diante das teorias 
apresentadas.

Curso de Extensão Bases do 
Diagnóstico por Imagem
Com o curso foi possível prover 
as bases necessárias para a leitura 
e interpretação dos padrões de 
imagem dos exames mais comuns 
na prática e sua relação clínica.

Curso de Extensão Praticas 
Corporais da Medicina Tradicional 
Chinesa
Este evento introduziu no aluno 
o conceito e prática da Medicina 
Tradicional Chinesa através de 
algumas de suas práticas corporais 
como o Tai Chi Chuan e o Qigong. 
Práticas que buscam o equilíbrio 
do indivíduo como um todo, 
fortalecendo o corpo e a mente! 
Esses exercícios meditativos, não só 
aumentam a consciência corporal 
do praticante, como também trazem 
melhorias no bem-estar, qualidade 
do sono, no sistema imunológico 
e uma série de outros benefícios 
apontados pela literatura.

Ações de Endomarketing

Festa de Confraternização
A Comissão de Endomarketing promoveu a festa de confraternização para 
colaboradores do Centro Universitário. O evento proporciona anualmente 
a integração entre os colaboradores em um ambiente agradável e 
descontraído, para que todos possam se divertir e confraternizar
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