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USC: 64 anos de história
Universidade celebra aniversário com a marca 2 milhões de benefícios à sociedade por meio de atendimentos, pesquisas, projetos e conhecimento

Irmã Susana Fadel: papel fundamental da USC é formar profissionais que façam a diferença

Alex Mita/Arquivo

A Universidade do Sa-
grado Coração (USC) 
comemorou 64 anos 

de fundação na última sexta-
feira (20). O aniversário é ce-
lebrado por sua excelência e 
humanização no ensino, que 
marca 2 milhões de benefí-
cios à sociedade por meio de 
seus atendimentos, pesqui-
sas, projetos e extensão do 
conhecimento. 

Os 2 milhões de atendi-
mentos são nas áreas de En-
fermagem, Estética e Cosmé-
tica, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Odontologia, Psi-
cologia e Terapia Ocupacio-
nal. Tratam-se de processos 
benéficos para os dois lados, 
pois permite que o estudan-
te aprenda na prática e, para 
o paciente, o transforma de 
muitas maneiras em sua rea-
lidade, auxiliando e dando 
subsídios para que possa se 
restabelecer ou resolver um 
problema imediato que o 
aflige.

São milhares de aten-
dimentos que passam pela 
universidade todos os dias, 
sempre deixando marcas 

A USC soma oito 
programas de 

Iniciação Científica, que 
estimulam o estudante a 
ser um pesquisador e con-
tribuir socialmente com 
seu objeto de estudo. Um 
programa é destinado a es-
tudantes do Ensino Médio 
que, desde cedo, já têm a 
oportunidade do contato 
com o ambiente universi-
tário, fazendo despertar a 
sua vocação. A pesquisa 
está na USC desde 1993, 
somando 1.180 projetos 
desenvolvidos, com 2.832 
estudantes e professores 
envolvidos. Com quase 
20 anos de existência, 
mais de 40 especializações 
e quatro programas de 
Mestrado e Doutorado, a 
pós-graduação também 
oferece frutos em diversas 
áreas do conhecimento, 
gerando produção científi-
ca de impacto e qualidade 
internacional, inovação e 
atendimento para as dife-
rentes demandas sociais.
Professores e estudantes 
pesquisam temas que 
envolvem meio ambiente, 
educação, saúde e quali-
dade de vida, produção e 
patrimônio artístico e cul-
tural, tecnologia e inova-
ção, gestão, comunicação, 
desenvolvimento humano 
e a inclusão de diferentes 
demandas etárias, sociais e 
étnicas.

Pesquisa 
e pós
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• Noite das Rainhas: 22/10, 
18h, no Restaurante Dom 
Caixote (avenida Getúlio 
Vargas, 5-65). Haverá 
homenagens com a entrega 
de troféus que levam o 
nome da saudosa Celina 
Maria Aparecida Lima, ex-
diretora da extinta Mocidade 
Independente de Vila Falcão. 
Detalhes: (14) 99148-5304.
• Maurício Jr. e Neto 
Bigarelli: 22/10, 19h, em 
seresta da Associação dos 
Aposentados de Bauru. 
Detalhes: (14) 3233-6437.
• Banda Monamix: 22/10, 
19h, no Bar do Claudião.
• Mauricio Jr. e Neto 
Bigarelli: 22/10, 19h, na 
Associação dos Aposentados 
de Bauru. Detalhes: (14) 
3233-6437.
• Fordões Classic Rock: 
26/10, 20h30, no Instituto 
Guitarisma. Detalhes: (14) 
3227-7108.
• Guegué Medeiros: 
26/10, 20h, no Sesc Bauru. 
Detalhes: (14) 3235-1750.
• Grupo Elite: 29/10, no 
Salão de Festas Twitter 
(avenida Pinheiro Machado, 
12-50), na festa de 
lançamento do bloco Os 
Farofeiros, do Bela Vista. 
Também haverá escolha 
do Rei e Rainha Farofeiros. 
Detalhes: (14) 99701-4250 
ou 99102-2450.
• Bauru Country Fest – 

Circuito Brahma Sertanejo 
com Simone & Simaria, 
Jessica & Jennifer e Guto 
Vianni & Tiago: 28/10, 
sábado, no Rastro Music. 
(14) 3204-8001 / (14) 9 
9693-2621.
• Capital Inicial: 4/11, às 
21h, no Sagae Eventos. 
www.blueticket.com.br
• Moacyr Franco: 10/11, 
sexta-feira à noite, na 
Sociedade Hípica de Bauru 
(aniversário de 64 anos). 
Baile-show com pista 
de dança e monitores. 
Estacionamento: R$ 10,00 
por veículo. Detalhes: (14) 
3236-1255 e (14) 9 9651-
5050.
• Aeroclube Rock Night 
Run com grupo Ira!: 25/11 
em Bauru. Alameda Octávio 
Pinheiro Brisolla, 19-100. 
Detalhes em breve.

• Eliel e Banda: 22/10, 
12h, na rua Prudente 
de Morais, 3-52, em 
lançamento do enredo do 
Bloco Pé de Varsa.

Agenda

inesquecíveis aos pacientes, 
como é o caso de Carlos Fe-
lix, que chegou à USC em 
2008, após um mergulho er-
rado em uma piscina que o fez 
quebrar o pescoço e se tornar 
cadeirante. Felix iniciou sua 
trajetória na Clínica de Fisio-
terapia e, depois de mais ou 
menos um ano e meio, ini-
ciou o tratamento na Clínica 
de Terapia Ocupacional.

Carlos não ficou somente 
nos tratamentos e começou a 
se interessar pela área, como 
fonte de estudo. “A Terapia 
Ocupacional e a Fisioterapia 
foram divisor de águas em 
minha vida, pois, através das 
duas clínicas fui convidado a 
palestrar na Universidade de 
São Paulo, de Ribeirão Preto 
e, 15 dias depois, fui convi-
dado a voltar para um Simpó-
sio de Terapia Ocupacional. 
Esse simpósio me apresentou 
o que era verdadeiramente a 
TO e pude me apaixonar pela 
área decidindo fazer o curso. 
”, relata.

A reitora da USC, irmã 
Susana de Jesus Fadel, res-
salta a satisfação da univer-
sidade que contribui para o 
avanço de Bauru, por meio 
do ensino, da pesquisa e da 
prestação de serviço para a 
comunidade. “Partimos do 
princípio que a universidade 
tem um papel importante na 
sociedade. Pela essência que 
lhe é conferida desde o seu 
nascimento, no século 11, a 
Universidade transforma seu 
entorno e transforma a edu-
cação: é o lugar dos debates 
e inovações. A discussão e a 
crítica científica produzem 
conhecimento, ciência e o sa-

ber que devem estar voltados 
para o bem da sociedade. O 
papel fundamental da USC, 
desde a histórica Fafil, é con-
tribuir com Bauru e região 
na tarefa de gerar e difundir 
o conhecimento, formar pro-
fissionais para fazer a dife-
rença, capacitados e líderes 
para atuarem nos diferentes 
segmentos da sociedade de 
Bauru e região, contribuindo 
para o seu desenvolvimento 
social e econômico.”

Nestes 64 anos de histó-
ria, a universidade também 
estimula seus estudantes a 
desenvolver ações em prol 
da sociedade dentro das ati-
vidades em sala de aula. É o 
caso da disciplina Sociologia 
da Responsabilidade Social, 
um diferencial da USC, que 
vem como um componente 

do eixo básico, presente na 
matriz curricular de todos os 
cursos de graduação. Durante 
a disciplina são desenvolvi-
dos trabalhos com as temá-
ticas: meio ambiente; edu-
cação de crianças, jovens e 
adultos; saúde; terceira idade; 
inclusão social, diversidade 
cultural, práticas cidadãs, re-
formas estruturais e cuidados 
com animais.

ALÉM DA SALA DE AULA
Expressa dentro da mis-

são da Universidade e como 
um de seus tripés, a extensão 
é uma das formas de expan-
dir conhecimentos e levar o 
que é aprendido em sala de 
aula para benefício da socie-
dade. É o conhecimento em 
movimento.

A extensão já nasceu com 

a USC em sua essência. Os 
trabalhos com a sociedade 
já eram desenvolvidos antes 
mesmo de serem institucio-
nalizados pelo Ministério da 
Educação. Inclusive, conta na 
história da instituição, que na 
atribuição do título de Uni-
versidade a extensão já se fa-
zia presente de forma intensa 
nas atividades.

Nas últimas décadas, a 
USC registrou 1.168 projetos 
desenvolvidos, integrando 
comunidade e Universidade 
nas áreas de exatas, humanas, 
saúde e sociais aplicadas. Já 
foram 15.479 alunos e 1.043 
professores envolvidos nos 
projetos e 305.508 pessoas 
que tiveram a oportunidade 
de um futuro melhor, pós a 
intervenção e o cuidado rea-
lizado pelos usqueanos.

“A discussão e a 
crítica científica 
produzem 
conhecimento, 
ciência e o saber 
que devem 
estar voltados 
para o bem da 
sociedade.”

Irmã Susana


