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Coordenador-geral das IUS apresenta 
desafios para formação integrada

Abertura do curso de Medicina do 
UniSALESIANO é marcada pela emoção

O coordenador-geral das 
Instituições Salesianas de 
Educação Superior (IUS), o 
equatoriano Pe. Marcelo Far-
fán, visitou os campi do Uni-
SALESIANO de Araçatuba e 
Lins no mês de abril e apresen-
tou os desafios para uma for-
mação acadêmica integrada.

Farfán destacou que as IUS 

O dia 19 de fevereiro de 2018 
vai ficar marcado na história do 
UniSALESIANO de Araçatuba. 
Depois de 12 anos, concretizou-
se o sonho da instituição católi-
ca salesiana em poder oferecer 
um curso de Medicina aos aca-
dêmicos de todo o país.

A solenidade de abertura do 
curso de Medicina, realizada 
no auditório Papa Francisco, foi 
marcada pela emoção de todos 
os envolvidos: reitoria, coorde-
nadores, professores, pais, alu-
nos e autoridades em geral.

A palavra sabedoria foi exalta-
da pelo Pró-Reitor de Pastoral, 
Pe. Waldomiro Bronakowski, 
responsável pela acolhida dos 
acadêmicos. “O sistema nervoso 
central comanda nosso corpo e 
Jesus Cristo comanda nossa vida 
cristã e nossa alma. Pedimos a 
benção e a proteção de Deus e o 

salesianas oferecem uma for-
mação diferenciada, que é: 
“formar bons cristãos, profis-
sionais competentes e honestos 
cidadãos”.

Ele elogiou a gestão do Rei-
tor, Pe. Luigi Favero, pela ca-
pacidade de responder ao mo-
mento de crise econômica por 
qual passa o Brasil. 

dom da sabedoria aos 
educadores e educan-
dos”, disse ele.

Por sua vez, o Rei-
tor do UniSALESIA-
NO, Pe. Luigi Fave-
ro, ressaltou que tudo 
foi sonhado para a 
juventude e chamou 
todos os alunos para 
se apresentarem ao 
público. “O curso 
compõe um grande 
mosaico de jovens 
vindos de todas as partes do 
Brasil. A maioria é do Estado 
de São Paulo e eu imagino a sa-
tisfação de vocês, pais, ao verem 
seus filhos, hoje, num curso de 
Medicina”, comemorou.

Pe. Luigi mostrou aos mais de 
300 participantes da solenida-
de o caminho percorrido pelo 
UniSALESIANO até conquistar 

Pe. Marcelo Farfán, que vive em Roma, 
visitou os campus do UniSALESIANO de 

Araçatuba e Lins

Solenidade contou com a presença de membros da Reitoria, Coordenação, 
docentes, alunos, pais e autoridades

a chance de abrigar a Medicina 
pelo programa do governo fede-
ral, Mais Médicos. “Foi um tra-
balho enorme desde que o MEC 
lançou a oportunidade e a Co-
missão presidida pelo Pró-Rei-
tor Acadêmico, André Ornellas, 
trabalhou muito bem”, disse o 
reitor, ao lembrar que, durante 
a visita dos avaliadores do MEC, 
no ano passado, foi dito que o 

curso de Medicina do UniSALE-
SIANO servirá de exemplo para 
todo o país.

“Dentre todas as 2.500 insti-
tuições universitárias do Brasil, 
estamos entre as 400 melhores. 
Somos o melhor centro univer-
sitário do Estado de São Paulo. 
Investimos nos estudos com 
uma formação acadêmica e hu-
mana.”



Palavra do Reitor

Pe. Luigi Favero
Reitor
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Expediente

As Missas Universitárias do UniSA-
LESIANO exaltaram Nossa Senhora 
e as mães, neste mês de maio. As ce-
lebrações aconteceram no dia 15, nos 
períodos diurno e noturno, no auditó-
rio Papa Francisco.

Na missa da manhã, o Reitor da 
instituição, Pe. Luigi Favero, abordou 
com os mais de 250 alunos, professo-
res e coordenadores de cursos, o Evan-
gelho sobre a transformação da água 
em vinho, por Jesus Cristo, a pedido 
de sua mãe, Maria. “Ela percebeu a fal-
ta de vinho no casamento em que fo-
ram convidados e pediu para seu fi lho 
fazer algo. Jesus, então, abençoou as 
talhas de água, que foi transformado 
em vinho bom”, explicou.

Por meio dessa história, Pe. Luigi 
destacou que a mãe é observadora 
e está atenta a tudo ao seu redor. “O 
Papa Francisco diz que Maria, mãe de 
Jesus e nossa mãe, tem sempre o olhar 
fi xo sobre nós. Ela sabe o que estamos 

passando e nunca está ausente”, com-
pletou.

Durante a celebração, houve depoi-
mento de mulheres que são mãe e fi -
lha, sobre a importância da existência 
materna. Também foi feita a coroação 
de Nossa Senhora.

Já na missa da noite, o Pró-Reitor de 
Pastoral, Pe. Waldomiro Bronakowski, 
afi rmou que a leitura do Evangelho 
deve ser atualizada e vivenciada pelos 
cristãos. Ao fi nal de sua homilia, o ce-
lebrante convidou as centenas de fi éis 
a serem missionários da segunda nova 
evangelização, com ousadia e compe-
tência.

Com muitos cânticos, a missa con-
tou também com uma apresentação 
especial do Coral do UniSALESIA-
NO, regido pelo maestro Cleverson 
Arenhart, que também é professor 
da instituição. O Coral homenageou 
as mães, com apresentação de várias 
canções. 

 Pastoral Unisalesiano Aracatuba

Show de Talentos
Animando as sextas-feiras durante os 

intervalos da manhã e noite. Venha participar!
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Este UniSALESIANO News 
registra três fatos principais: 
o início do ano acadêmico, a 
inauguração  do curso de Me-
dicina, que dá grande visibi-
lidade ao UniSALESIANO, e o 
grande e tradicional evento de 
Araçatuba e região, a Quermes-
se do UniSALESIANO. E den-
tro deste evento está a celebra-
ção da padroeira da Instituição, 
Nossa Senhora Auxiliadora, 
com a procissão e a coroação 
dela.

Posso dizer que o UniSALE-
SIANO continua a crescer, em 
número e qualidade. Por conta 
da crise, temia que a universi-
dade encolhesse, mas isso não 
aconteceu. E por que isso? Per-
cebemos a confiança dos jo-
vens na Instituição e a vontade 
deles de crescer na vida através 
do estudo superior. Parabéns 
para todos aqueles que acredi-
tam no seu futuro através dos 
estudos e do Ensino Superior.

O nosso empenho, neste ano, 
é continuar a merecer e, possi-
velmente, também crescer os 
índices de qualidade acadêmica 
obtidos nas avaliações do MEC, Pe. Luigi Favero

até agora. Estamos entre as me-
lhores universidades do Brasil 
e, no Estado de São Paulo, so-
mos referência de qualidade.

Convido toda a comunidade 
acadêmica a continuar a mere-
cer boas avaliações. Que Nossa 
Senhora sempre nos abençoe e 
nos acompanhe!!!

Missas Universitárias do 
UniSALESIANO homenageiam as mães e 

Nossa Senhora Auxiliadora
Celebrações ocorreram nos períodos diurno e 

noturno, no auditório Papa Francisco
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Segunda edição do evento contou com a 
participação de jovens do grupo Jessé

A Pastoral Universitária do 
UniSALESIANO realizou a 2ª 
edição da Vigília da Miseri-
córdia, no dia 24 de março. 

O Chanceler do UniSALE-
SIANO, Pe. Gildásio Mendes, 
cantou e convidou os jovens a 
caminhar ao lado de Jesus, colo-
cá-lo dentro do coração e fazer 
Dele um amigo. 

O Reitor do UniSALESIA-
NO, Pe. Luigi Favero, contou 
que um grão de trigo que cai 
sobre a terra e não morre, não 
produz frutos. Mas, quando 
morre, dá muitos frutos. “Nós 
somos os frutos do sofrimento 
de Jesus”, disse.

Dois testemunhos de vida 
emocionaram as centenas de 

UniSALESIANO realiza 
2ª edição da Vigília da 

Misericórdia

pessoas que participaram do 
evento.

Trata-se de um ex-trafi can-
te e usuário de drogas, que 
abandonou seus vícios e vol-
tou a frequentar a casa de seu 
pai após passar a frequentar 
um grupo de jovens. 

Um outro depoimento foi 
dado por uma mulher, espo-
sa e mãe de três fi lhos, que 
assumiu as responsabilida-
des do lar depois que o espo-
so sofreu um acidente de tra-
balho e fi cou um longo tempo 
em coma.

No fi nal, os cristãos se reu-
niram na Igreja Universitária 
para Adoração de Jesus Cris-
to e sua ressurreição. 

Manual Acadêmico é 
apresentado para novos 
alunos do UniSALESIANO

O UniSALESIANO de Ara-
çatuba apresentou seu Manual 
Acadêmico aos novos ingres-
santes dos cursos de graduação 
neste ano de 2018. O docu-
mento está disponível no site 
da instituição – www.unisale-
siano.com.br.

A apresentação foi feita nos 
dias 13 de março, para  228 
alunos dos cursos de Medi-
cina, Medicina Veterinária 
e Direito, do período diurno. 
No mesmo dia, no período 
noturno, foi mostrado a 340 
acadêmicos dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Con-
tábeis, Publicidade e Propa-
ganda; Direito, Arquitetura 
e Urbanismo; Engenharia Ci-
vil, Engenharia da Compu-
tação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Enge-

nharia Mecatrônica, Tecno-
logia em Jogos e Tecnologia 
em Desenvolvimento de Sis-
temas.

Por fi m, outros 293 ingres-
santes se reuniram no auditó-
rio Papa Francisco, no dia 15 de 
março, às 19h30, para o evento 
de apresentação do Manual 
Acadêmico. Foram estudantes 
dos cursos de Biomedicina, 
Educação Física, Enferma-
gem, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição e Psicologia.

O Reitor do UniSALESIA-
NO, Pe. Luigi Favero, abriu a 
solenidade com uma oração. 
Em seguida, ressaltou que o 
manual é que acompanha o 
aluno em sua vida acadêmica 
e também responde todas as 
perguntas e dúvidas em relação 
aos anos de estudo.

O documento está disponível no site da 
instituição - www.unisalesiano.com.br



Evento teve palestra sobre condenação em segunda instância

Profi ssional conheceu de perto o projeto 
social Farmácia Verde

O curso de Direito do Uni-
SALESIANO realizou Aula 
Magna para 450 pessoas, no dia 
18 de abril. O evento aconteceu 
no auditório Papa Francisco e 
contou com a presença do Co-
ordenador da Defensoria Pú-
blica da região de Araçatuba, 
Angelo de Camargo Dalber.

O defensor público e espe-
cialista em Direitos Humanos 
abordou o tema “STF (Supre-
mo Tribunal Federal) e a Pri-
são em Segunda Instância”. A 
prisão em segunda instância é 
uma possibilidade vigente no 
sistema judicial brasileiro que 
permite o cumprimento de 
pena após condenação em se-
gunda instância.

De acordo com o coordena-
dor do curso de Direito, Profº. 

Precisou de apenas uma se-
mana para a Profª. Eliane Pa-
trícia Cervelatti, dos cursos da 
área de Saúde do UniSALESIA-
NO, se apaixonar pelo projeto 
social “Farmácia Verde”, que 
contribui com a saúde públi-
ca do município de Manicoré 
(AM), por meio da Igreja Ca-
tólica.

Em outubro de 2015, a do-
cente viajou - representando o 
UniSALESIANO - para ver de 
perto como a ciência pode cola-
borar na explicação da sabedo-
ria popular. A partir dessa ação, 
Eliane e outros profi ssionais 
desenvolveram projetos cientí-
fi cos.

“O objetivo desses projetos 
foi analisar algumas proprie-
dades terapêuticas e aspectos 
associados a essas caracterís-
ticas em plantas medicinas”, 

Professora escreve livro sobre 
experiência no Amazonas 

Aula Magna de Direito do UniSALESIANO 
atrai grande interesse

explicou a professora, ao citar 
que os estudos serão divulga-
dos em um livro que deverá 
ser lançado ainda neste ano.

O atendimento da farmácia 
é feito mediante agendamento 
prévio. Durante a consulta é 
feita uma avaliação bioener-
gética, que revela presença de 
verminoses e anemia, entre 
outras patologias. A partir 
dessas informações, Eliane 
afi rma que é feita uma ‘receita’ 
individual, incluindo de cinco 
a nove chás ou xaropes que a 
pessoa deverá tomar por um 
período estipulado.

“A dedicação e o amor com 
que cada um desempenha 
suas atividades é contagiante, 
assim como a diferença que 
fazem na vida de cada um 
que faz uso dos seus serviços”, 
concluiu.

Helton Laurindo Simoncelli, 
o assunto despertou interesse 
nos alunos e demais convida-
dos. “O principal ponto da pa-
lestra foi uma fundamentação 
jurídica para toda essa discus-
são que o STF tem hoje sobre 
a condenação em segunda ins-
tância. Além das referências 
da Constituição, convenções 
internacionais, do Código do 
Processo Penal, entre outras 
questões”, explicou.

Simoncelli acredita que o que 
mais atraiu os presentes foi a 
notoriedade do tema, pois o 
que circula na mídia é algo 
‘muito superfi cial’. “O pales-
trante também falou sobre a 
situação carcerária do Brasil, 
do excesso de presos e da má 
qualidade das penitenciárias.”
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Curso de Nutrição realiza aula 
sobre gastronomia italiana

UniSALESIANO recebe membros 
de Centros Universitários

Alunos do 7º termo do cur-
so de Nutrição do UniSALE-
SIANO participaram de uma 
aula prática de Gastronomia 
Italiana, que integrou as disci-
plinas de Gastronomia e Nu-
trição Funcional, ministradas 
pelas docentes Fabiana Ma-
ciel de Oliveira Hernandez e 
Daniela Navarro D’Almeida 
Bernardo, respectivamente.

A atividade foi realizada na 
noite do dia 17 de maio, no 
laboratório de Nutrição de 
Técnica e Dietética. Os 30 aca-
dêmicos auxiliaram o chef de 

cozinha, Cristian Cavazzana, 
no preparo do cardápio italia-
no composto de: salada capre-
se ao molho pesto de manje-
ricão (entrada), espaguete a 
carbonara e risoto de linguiça 
toscana (pratos principais) e 
tiramissu (sobremesa).

Centenas de crianças e adolescentes ganham Festa de Páscoa

Mais de 200 crianças e ado-
lescentes atendidos no Ora-
tório Dom Bosco ganharam 
uma Festa de Páscoa, pro-
movida pelo UniSALESIA-
NO na Paróquia São Francis-
co e Santa Clara, bairro Água 
Branca 3, em Araçatuba.

O Reitor do UniSALESIA-
NO, Pe. Luigi Favero, fez a 
abertura do evento, no dia 
7 de abril, com uma oração 

e destacou a importância da 
Páscoa aos presentes. “O mo-
tivo da festa foi a Páscoa de 
Jesus, o filho de Deus, que 
veio neste mundo e dedicou 
sua vida aos outros, ensi-
nando o caminho do bem”, 
disse o padre, ao completar 
que a festa merecia ser cele-
brada no Oratório porque é 
um projeto de vida, de res-
surreição. “Agradeço todos 

que ajudaram a organizar 
esse evento.”

Em seguida foi realizado 
um jogo de futebol entre os 
oratorianos e os coroinhas 
da paróquia. Os oratorianos 
venceram a partida por 4 a 2. 
Concomitantemente, os jo-
vens que participam do Ora-
tório fizeram suas atividades, 

Pela segunda vez no ano, 
integrantes da Rede de Co-
operação do Semesp (Sin-
dicato das Mantenedoras 
de Ensino Superior do Es-
tado de São Paulo) se reuni-
ram a fim de discutir pontos 
importantes relacionados à 
qualidade do ensino.

O encontro foi realizado 
na manhã do dia 3 de maio, 
no UniSALESIANO de Ara-

que são elas: aulas de violão, 
futebol, pintura, biscui, 
balé, entre outras.

Após as atividades, os mem-
bros do UniSALESIANO ser-
viram cachorro-quente, re-
frigerante e presentearam as 
crianças e adolescentes com 
sacolinhas recheadas de do-
ces. 

çatuba. 
Estiveram presentes os rei-

tores, pró-reitores e técni-
cos dos quatro centros uni-
versitários que compõem a 
Rede: UniSALESIANO, Uni-
FEB (Fundação Educacional 
de Barretos), UniFEV (Cen-
tro Universitário de Votu-
poranga) e Fipa (Faculdades 
Integradas Padre Albino), de 
Catanduva.

UniSALESIANO promoveu evento no Oratório Dom Bosco

Atividade contou com a participação do 
chef de cozinha, Cristian Cavazzana

Quatro instituições do noroeste paulista 
integram a Rede de Cooperação do Semesp
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Hospital Veterinário do 
UniSALESIANO promove 

projeto “CastraPETS”

O curso de Medicina Ve-
terinária deu início no dia 7 
de abril ao projeto intitulado 
“CastraPETS”, que tem por 
objetivo realizar uma ação de 
castração em animais sem 
fi ns lucrativos.

A atividade é realizada de 
forma contínua, quinzenal-
mente e aos sábados de ma-
nhã, no Hospital Veterinário. 
O procedimento é feito pelos 
alunos do 7º e 9º termos de 

Medicina Veterinária, sob su-
pervisão dos professores do 
curso.

“O intuito deste projeto de 
extensão universitária é cas-
trar cães e gatos da comuni-
dade carente de Araçatuba 
para controle populacional, 
além de diminuir a transmis-
são de doenças entre animais 
e para o ser humano”, expli-
cou a Profª. Analy Ramos 
Mendes Ferrari.

Objetivo da ação contínua é realizar 
castração sem fi ns lucrativos

Idealizador do Speed Park 
palestra em Aula Magna das 

Engenharias 

Professor cria projeto para 
imprimir e doar mãos biônicas

O empresário Ricardo 
Gracia, sócio-proprietario 
do Speed Park, em Birigui, 
esteve no UniSALESIA-
NO para palestrar na Aula 
Magna dos cursos de En-
genharias (Mecânica, Elé-
trica, Mecatrônica, Civil e 
Bioprocessos), no dia 27 de 
março.

Mais de 600 alunos partici-
param do evento, que contou 
a presença do Reitor do Uni-
SALESIANO, Pe. Luigi Fa-
vero, dos coordenadores dos 

O professor de Engenharia 
do UniSALESIANO de Ara-
çatuba, Edval Viveiros Ro-
drigues, idealizou um projeto 
voltado à sociedade. Trata-se 
da impressão de órteses que 
deverão ser doadas a pesso-
as com defi ciência e que de-
monstrem interesse em rece-
bê-las.

A impressora 3D transfor-
ma fi lamentos de plástico 
em peças de mãos biônicas. 
Quando o processo termina, o 
material é levado para salas de 
aula do Unisalesiano (Centro 
Universitário Católico Salesia-

Evento foi realizado em alusão ao tema 
da Campanha da Fraternidade

A impressora 3D transforma fi lamentos de 
plástico em peças de mãos biônicas

cursos – Rossana Abud Ca-
brera Rosa (Bioprocessos), 
Giuliano Pincerato (Civil) e 
Nelson Hitoshi Takiy (Elé-
trica, Mecatrônica e Mecâni-
ca), e os professores.

Pe. Luigi citou a história 
de São Francisco de Assis, 
que pedia para a humanida-
de ser construtora da paz. “A 
paz vem de Deus, mas tem 
que ser construída dia a dia 
por cada um de nós”, disse o 
reitor, que, em seguida, leu a 
oração de São Francisco.

no Auxilium), em Araçatuba. 
Estudantes dos cursos de en-
genharia utilizam os compo-
nentes no aprendizado desde 
2016. Embora sejam simples, 
as estruturas podem ser utili-
zadas como órteses. No caso, 
elas são diferentes das próte-
ses, que, por sua vez, substi-
tuem órgãos. Porém, as peças 
permitirão ao usuário fazer 
movimentos básicos e carre-
gar objetos por meio de um 
mecanismo de tração, segun-
do Rodrigues. “É um auxílio a 
atividades que a pessoa possa 
fazer”, afi rma.
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UniSALESIANO se consagra ao realizar 
festa universitária de sucesso

Mais uma vez, o UniSALESIA-
NO se consagra como a univer-
sidade do noroeste paulista a 
promover uma das melhores 
festas da região. Trata-se da 11ª 
edição da Quermesse e Festa de 
Nossa Senhora Auxiliadora, re-
alizada nos dias 25 e 26 de maio, 
com a presença de milhares de 
pessoas.

O ápice do evento foi a coroa-
ção da Padroeira da Instituição, 
Nossa Senhora Auxiliadora, 
acompanhada de muita emoção 
entre os presentes e uma linda 
queima de fogos.

Antes, foi realizada a procissão 
da Mãe de Jesus, levada em um 

andor em formato de coração, 
decorado pela Pastoral Univer-
sitária. O Reitor do UniSALE-
SIANO, Pe. Luigi Favero, acom-
panhou a procissão, em volta do 
campus, junto com os padres 
Isair Cecoti e Mario Conti. Já o 
Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Wal-
domiro Bronakowski, anunciou 
a caminhada e realizou a cha-
mada dos cânticos e orações.

PAPEL
Já no palco, Pe. Luigi destacou  

que Nossa Senhora Auxiliadora 
tem papel fundamental na his-
tória da universidade. “Quanta 
história, quantos prédios, alu-

Evento exaltou Nossa Senhora Auxiliadora - padroeira da instituição - 
com procissão, coroação e queima de fogos

nos e alegrias”, lembrou.
Após a coroação, a maior qua-

drilha universitária do Brasil, 
com a participação de 100 ca-
sais,  se apresentou em frente ao 
palco, com muito agito e anima-
ção. 

Em seguida, a dupla Lucas e 
João Marcos cantou os maiores 
hits do sertanejo universitário. 
A noite se encerrou com a dupla 
Milionário e Marciano, com a 
apresentação do show “Lendas”.

O sábado lotou o campus da 
universidade, que teve como 
atração principal 
a dupla sertaneja 
Fiduma e Jeca. A 

organização do evento agradece 
o apoio da Centerfort, empresa 
especializada em serviço tercei-
rizado de segurança, e também a 
Polícia Militar Rodoviária.

A todo momento, o público 
pode apreciar e degustar de co-
midas e bebidas típicas de várias 
nacionalidades, em barracas or-
ganizadas pela área acadêmica.

A criançada se divertiu nos 
brinquedos infl áveis. No espaço 
também havia roda gigante e ca-
bine de fotos.



Quermesse UniSALESIANO 2018



Alunos de Medicina recebem jaleco e 
fazem juramento de Hipócrates 

O UniSALESIANO promoveu 
na manhã do dia 9 de março a 
solenidade de entrega dos jale-
cos aos novos alunos de Medi-
cina. A cerimônia foi realizada 
no auditório Papa Francisco e 
contou com a presença dos 65 
acadêmicos, seus familiares, au-
toridades e membros da reitoria 
da instituição.

O Reitor do UniSALESIA-
NO, Pe. Luigi Favero, disse que 
o evento teve como protagonis-
tas os alunos, mas também o 
médico Evandro Guimarães de 
Sousa, que participou da comis-
são responsável pela elaboração 
do relatório para autorização do 
curso de Medicina na institui-
ção. “Quando o doutor Evan-
dro esteve aqui, um mês antes 
da autorização do MEC, falou 
que tinha uma cerimônia espe-
cial de entrega do jaleco. Então, 

criamos a nossa solenidade”, 
comentou o reitor.

O coordenador do curso de 
Medicina, Doutor Antônio 
Henrique Poletto, explicou que 
a cerimônia de entrega do jaleco 
começou a ser feita há poucos 
anos em algumas universidades 
do Brasil, incluindo agora o Uni-
SALESIANO. 

Solenidade contou com a presença de 
familiares e autoridades

Educação Física é a grande campeã dos 
Jogos Universitários do UniSALESIANO

Evento esportivo teve arrecadação 
de 400 quilos de alimentos

O curso de Educação Físi-
ca, o mesmo que organizou 
os Jogos Universitários do 
UniSALESIANO, com alu-
nos do 5º termo, foi o Cam-
peão Geral do evento. As par-

tidas aconteceram entre os dias 
23 e 27 de abril, no campus de 
Araçatuba.

No total, 368 acadêmicos se 
inscreveram para participar 
das modalidades de futsal, fu-

tebol society, voleibol, basquete 
e queimada, com equipes mas-
culinas e femininas.

Por meio das inscrições, a 
instituição conseguiu arreca-
dar aproximadamente 400 qui-
los de alimentos não perecíveis, 
que foram doados às famílias 
de crianças e adolescentes aten-
didos pelo Oratório Dom Bos-
co. O UniSALESIANO é respon-
sável pelas atividades educativas, 
artísticas e esportivas promo-

vidas com mais de 200 jovens 
que moram nos bairros Água 
Branca 1, 2, e 3.

O prêmio de Melhor Tor-
cida fi cou para o curso de 
Biomedicina. A abertura dos 
Jogos Universitários, no dia 23, 
contou com a presença da atle-
ta paraolímpica Ana Tércia 
Soares, de 37 anos. Natural de 
Penápolis, Ana foi responsável 
por acender a pira olímpica.
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Alunos de Administração e 
Ciências Contábeis visitam 

Feira do Empreendedor

Dentre as mais de 70 mil pes-
soas que passaram pela Feira 
do Empreendedor do Sebra-
e-SP, estiveram os alunos e 
professores dos cursos de Ad-
ministração e Ciências Con-
tábeis do UniSALESIANO.

O grupo foi para a cidade de 
São Paulo no dia 7 de abril e 
pode participar de exposições 
e palestras voltadas aos mais 
diversos segmentos de negó-
cios: fi nanceiro, comércio, in-
dústria, serviços, startup, jo-
gos de empresas e tecnologia 
avançada.

“O aproveitamento de nossos 

alunos e professores foi mui-
to interessante e produtivo”, 
disse o coordenador do curso 
de Administração, José Loren-
zetti. Além dele, viajaram os 
docentes Fabiane Spironelli, 
Cleide do Vale, Marcos Bottaro 
e Celso Roberto Dias. O coor-
denador do curso de Ciências 
Contábeis é o Profº. Antônio 
Moreira.

A 7ª edição da Feira do Em-
preendedor do Sebrae-SP 
aconteceu entre os dias 7 e 10 
de abril, no pavilhão do Ex-
posições do Anhembi, em São 
Paulo.

Evento foi realizado pelo Sebrae-SP 
na capital paulista

Alunos do 1º termo do curso 
de Fisioterapia do UniSALE-
SIANO participaram de uma 
palestra com o tema “Autismo: 
a atuação da fi sioterapia na 
área de geriatria e neuropsi-
quiatria”. O evento, realizado 
no dia 2 de maio, foi ministra-
do pelo fi sioterapeuta Selmo 
Mendes Elias, que é também 
orientador de estágios super-
visionados.

Os alunos do período noturno 
tiveram oportunidade de co-

Alunos de Fisioterapia participam de palestra sobre o autismo

nhecer os fundamentos cien-
tífi cos da conduta terapêutica 
nas áreas da geriatria e neu-
ropsiquiatria, mais especifi ca-
mente sobre o autismo.

O palestrante apresentou 
fotos e vídeos de casos atendi-
dos pela fi sioterapia no Lar da 
Velhice e na AMA (Associação 
dos Amigos dos Autistas). Os 
acadêmicos ainda participaram 
de uma prática sobre dessensi-
bilização com o uso do tapete 
sensorial.

Evento foi realizado para 
alunos do 1º termo noturno 
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Arquiteto Emilio Ruas 
ministra palestra em Aula 
Magna do UniSALESIANO

Profi ssional falou sobre a profi ssão para 
mais de 400 pessoas

O arquiteto Emilio Carlos 
Ruas Rodrigues ministrou 
palestra para mais de 400 
alunos  na Aula Magna do 
curso de Arquitetura e Urba-
nismo do UniSALESIANO, 
realizada no dia 21 de março.

Rodrigues abordou o tema 
“O Vento e o Moinho – Co-
mentários sobre a função do 
arquiteto e sua área de atua-
ção”. 

Na abertura, o Reitor do 
UniSALESIANO, Pe. Luigi 
Favero, parabenizou os es-
tudantes de Arquitetura pela 
escolha do curso, classifi can-
do-o como “fundamental 

para uma sociedade e uma 
convivência onde exista 
mais beleza”. 

Falou também de sua boa 
e duradoura relação com o 
palestrante.

O arquiteto, renomado em 
toda a região e responsável 
pelos projetos do campus do 
UniSALESIANO de Araça-
tuba e Lins, referiu-se à rela-
ção estabelecida entre o vento 
e o moinho como a capacida-
de humana de tirar proveito 
das forças da natureza e dos 
elementos naturais por meio 
de um ardil ou um truque in-
ventado pelo homem. 



Acadêmicos de Biomedicina auxiliam no cadastro de 
doadores de medula óssea

Mais de 90 pessoas foram 
cadastradas como possíveis 
doadoras de medula óssea 
durante ação realizada pelo 
Hemocentro de Birigui em 
parceria com o curso de Bio-
medicina do UniSALESIA-
NO.

A atividade foi realizada no 
dia 6 de maio, na Unimed de 
Birigui. “A população esteve 

Os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Publici-
dade e Propaganda do Uni-
SALESIANO se reuniram no 
dia 5 de março e promoveram a 
Aula Magna para centenas de 
alunos e professores, no audi-
tório Papa Francisco.

A instituição convidou a Se-
cretária de Cultura de Pira-
cicaba, Profª. Rosângela Ma-
ria Rizzolo Camolese, para 
ministrar uma palestra sobre 
“Universidade, diversidade 
cultural e sociedade”. Rosân-
gela é casada com o engenhei-

presente em grande número, 
fi cando visível o interesse e a 
solidariedade das pessoas in-
teressadas em salvar vidas”, 
destacou a coordenadora do 
curso de Biomedicina, Profª. 
Rossana Abud Cabrera Rosa.

O evento contou com a par-
ticipação de acadêmicos do 
7º termo e da docente Bruna 
Polacchini da Silva.

ro José Edgard Camolese, 
sócio-proprietário da Cons-
trutora Reynold, de Pira-
cicaba – responsável pela 
construção dos três prédios 
do UniSALESIANO.

O Reitor da instituição, 
Pe. Luigi Favero, abriu a 
solenidade lembrando da 
amizade que mantém com 
Rosângela e Edgard. In-
clusive, o reitor entregou ao 
engenheiro uma placa de 
homenagem aos 50 anos que 
a construtora comemora em 
2018.

Secretária de Cultura de Piracicaba incentiva 
alunos a aprimorarem vida cultural

Atividade foi realizada pelo 
Hemocentro de Birigui, no dia 6 de maio

Profi ssional esteve presente em Aula Magna dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda

Idosos que moram no Asilo 
São Vicente de Paulo tiveram 
uma tarde animada com alu-
nos do 5º termo do curso de 
Enfermagem do UniSALE-
SIANO.

No dia 26 de março, o grupo 
de acadêmicos foi até o asilo 
para desenvolver atividades 

Alunos de Enfermagem desenvolvem atividades 
educativas com idosos

relacionadas à Páscoa, como 
pintura e artesanato. 

O trabalho foi realizado den-
tro da disciplina de Saúde do 
Idoso, ministrada pela Profª. 
Gislene Marcelino.

Os alunos utilizaram meto-
dologias ativas propícias às 
comunidades participantes. 

Tema da Páscoa foi trabalhado com 
moradores do Asilo São Vicente de Paulo
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As colaboradoras do setor 
da limpeza do UniSALE-
SIANO estão motorizadas. 
No dia 29 de março, a equipe 
de mais de 20 profi ssionais 
ganhou o carrinho de tra-
balho que foi desenvolvido 
no ano passado pelos alu-
nos do curso de Engenharia 
Mecatrônica.

Com o veículo auxiliar de 
serviço, elas recolhem o lixo 
e transportam produtos de 
limpeza e garrafas de café 
de forma rápida e dinâmi-
ca. “Sem contar que econo-
mizarm tempo e esforço”, 
completou a chefe do setor, 
Maria Nilce dos Santos.

UniSALESIANO recebe visita 
de professor da Politécnica 

Salesiana do Japão

O UniSALESIANO rece-
beu, no dia 20 de março, a 
visita do professor Luis An-
tônio Marques, responsável 
pelo setor de Projetos Inter-
nacionais da Politécnica Sa-
lesiana de Tóquio (Japão).

O profi ssional esteve na 

Instituição para transmitir 
conhecimentos aos alunos 
das Engenharias. 

Ele disse ter fi cado im-
pressionado com estrutura 
e quantidade de alunos do 
UniSALESIANO – mais de 
sete mil acadêmicos.

Equipamento foi desenvolvido por alunos 
do curso de Engenharia Mecatrônica

Objetivo foi uma troca de experiência 
com alunos dos cursos de Engenharias

A funcionária Selma Naza-
reh Pegoraro Graton apren-
deu a pilotar o carrinho e 
consegue fazer o serviço em 
menos tempo. “Subo a rampa 
com ele e consigo fazer tudo 
de uma vez só”, comemorou.

BATERIA
Com um custo de pouco 

mais de R$ 8 mil, o equipa-
mento é motorizado e tem 
autonomia de 52 quilôme-
tros. O carrinho também 
acomoda um saco de lixo de 
250 litros na parte frontal e 
compartimentos para arma-
zenamento de produtos de 
limpeza. 

Alunos de Engenharias 
visitam Usina de Itaipu Setor de limpeza do 

UniSALESIANO ganha 
carrinho motorizado

Alunos dos cursos de En-
genharia Elétrica, Engenha-
ria Mecânica e Engenharia 
Mecatrônica do UniSALE-
SIANO visitaram a Usina Hi-
drelétrica de Itaipu, em Foz 
do Iguaçu (PR). A viagem 
aconteceu entre os dias 22 e 24 
de fevereiro, sob comando da 
Engenheira Elétrica Mariana 
Costa Pereira de Sousa.

A visita técnica consistiu 
numa atividade extraclasse, 
onde os 48 acadêmicos pude-
ram ver as aplicações de teo-
rias e práticas sobre redes de 
energia, sistemas integrados 
de controle; da administra-
ção e do ambiente de teleco-
municações necessário para 
controlar a geração e a trans-

missão de energia.
“É a maior usina hidrelé-

trica do mundo. Itaipu Bi-
nacional é líder mundial em 
produção de energia limpa 
e renovável, tendo produzi-
do mais de 2,5 bilhões e 14 
mil MW de potência instala-
da. Fornece cerca de 15% de 
energia consumida no Brasil 
e 86% no Paraguai”, elencou 
a engenheira elétrica.

Dentro do itinerário, os 
alunos assistiram a um vídeo 
institucional, fi zeram a passa-
gem pelo Canal da Piracema, 
conheceram o Mirante Cen-
tral, e adentraram às diversas 
salas de controle, despacho de 
carga, unidade geradora, entre 
outras.

O grupo conheceu de perto como funciona 
a maior usina hidrelétrica do mundo
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Exposição fotográfi ca aborda a 
“Copa e o Mundo”

“Saúde Única” é tema de Aula Magna de Medicina Veterinária

Trabalho foi desenvolvido pelos alunos do 
curso de Publicidade e Propaganda

Evento foi realizado na Igreja Universitária e reuniu centenas de acadêmicos

Alunos do 1° termo do cur-
so de Publicidade e Propa-
ganda do UniSALESIANO, 
orientados pelo Profº. Mai-
kon Malaquias, promoveram 
entre os dias 2 e 3 de abril, a 2ª 
exposição fotográfi ca com o 

A Aula Magna do curso 
de Medicina Veterinária do 
UniSALESIANO foi bem 
produtiva para os acadêmi-
cos. Realizada na manhã do 
dia 9 de março, na Igreja 
Universitária, a aula contou 
com a presença da doutora 
em Medicina Veterinária, 
Aline do Nascimento Be-
nítez, que abordou em sua 
palestra o tema “Saúde Úni-
ca”.

Os mais de 400 alunos fo-
ram recebidos pelo Reitor 
do UniSALESIANO, Pe. 
Luigi Favero, que os infor-
mou sobre o bom conceito 

do curso de Medicina Vete-
rinária - nota 4 - e os aconse-
lhou a ir atrás de seus sonhos. 
Estiveram presentes na aula os 
coordenadores do curso, Profº. 
Rafael Cipriano e Profª Sheila 

tema “A Copa e o Mundo”. A 
ideia foi trabalhar um assun-
to atual e, ao mesmo tempo, 
conscientizar as pessoas de 
como um evento mundial é 
visto no olhar de outras na-
ções.

Cardoso, além dos docentes.
Formada na UEL (Univer-

sidade Estadual de Londrina) 
e pós-doutaranda da Unesp 
(Universidade Estadual Pau-
lista), Aline destacou a im-

portância e a necessidade 
de o médico veterinário ser 
inserido na saúde única. 
“Há hoje um movimento da 
Organização Mundial de 
Saúde e da Organização In-
ternacional das Epizootias 
para tornar única a saúde 
humana, animal e ambien-
tal”, disse a profi ssional, ao 
completar que, se todas elas 
se juntarem, o mundo terá 
uma melhores condições de 
vida. O coordenador do cur-
so de Medicina Veterinária, 
Rafael Cipriano, disse que 
os alunos gostaram bastante 
da palestra. 

O UniSALESIANO criou 
um programa com o objetivo 
de oferecer aos funcionários e 
professores do ensino infantil 
e fundamental noções de pri-
meiros socorros. 

A capacitação foi feita com 
profi ssionais do Colégio Sale-
siano “Dom Lasagna” e deve 
ser expandida aos professo-
res das escolas municipais de 
Araçatuba. “Entendemos ser 
necessário porque as crianças 
passam a maior parte do dia 

UniSALESIANO oferece treinamento de primeiros socorros a 
professores do ensino infantil e fundamental

com os funcionários das esco-
las”, disse uma das idealizado-
ras do projeto, a coordenadora 
do curso de Enfermagem, Pro-
fª. Cláudia Cyrillo, que teve o 
apoio da Reitoria do UniSA-
LESIANO.

Primeiros socorros podem 
ser defi nidos como os cuidados 
de emergência dispensados a 
qualquer pessoa que tenha so-
frido um acidente ou mal sú-
bito até que ela possa receber o 
tratamento médico adequado.

Intenção é estender atividade para escolas 
municipais de Araçatuba 
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Chanceler visita UniSALESIANO e o avalia como um 
“ecossistema educativo de excelência”

Pe. Gildásio Mendes se reuniu com Reitoria 
na instituição no dia 15 de março

O Chanceler do UniSALE-
SIANO, Pe. Gildásio Men-
des, acompanhado do Rei-
tor da UCDB (Universidade 
Católica Dom Bosco), Pe. 
Ricardo Carlos, se reuniu 
com o Reitor do UniSALE-
SIANO, Pe. Luigi Favero, na 
manhã do dia 15 de março, 
em Araçatuba.

Pe. Gildásio afirmou estar 
muito contente em presen-
ciar o salto de qualidade e 
excelência na educação da 

instituição. “O UniSALE-
SIANO é um verdadeiro 
ecossistema educativo de 
excelência, com educadores 
competentes e comprome-
tidos; Sistema Educativo 
Salesiano vivenciado por 
todos; infraestrutura mo-
derna e Laboratórios de 
primeira qualidade”, elo-
giou, ao destacar que, diante 
do MEC, foi avaliado como 
o melhor Centro Universitá-
rio do Estado de São Paulo.
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Administração - 4 anos - noturno
Arquitetura - 5 anos - noturno
Biomedicina - 4 anos - noturno
Ciências Contábeis - 4 anos - noturno
Direito - 5 anos - noturno
Educação Física - 4 anos - noturno
Enfermagem - 4 anos - diurno* e noturno
Engenharia da Computação - 5 anos - diurno* e noturno
Engenharia Civil - 5 anos - diurno* e noturno
Engenharia Elétrica - 5 anos - diurno* e noturno
Engenharia Mecânica - 5 anos - diurno* e noturno
Engenharia Mecatrônica - 5 anos - diurno* e noturno

Estética & Cosmética* - 3 anos - noturno
Farmácia - 5 anos - diurno* e noturno
Fisioterapia* - 5 anos - diurno e noturno
Medicina** - 6 anos - Integral
Medicina Veterinária* - 5 anos - diurno
Nutrição - 4 anos - noturno
Publicidade e Propaganda - 4 anos - noturno
Psicologia - 5 anos - diurno* e noturno
Química - 4 anos - noturno
Tecnologia em Desenv. de Sistemas - 3 anos - noturno
Tecnologia em Jogos Digitais - 3 anos - noturno

facebook.com/unisalesianoaracatuba

21 Julho 14h

VESTIBULAR Julho

A escolha correta pode 
mudar o seu futuro

Vestibular 2019 para  será 
realizado em outubro próximo!

*Vestibular será realizado em outubro/2018 **Vestibular será realizado em novembro/2018


