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Inscrições para Cursos presenciais e a Distância

A Universidade São
Francisco (USF) está com
inscrições abertas para o
Vestibular 2022. As inscri-
ções podem ser feitas para
cursos presenciais e Medi-
cina em usf.edu.br/vestibu-
lar. A Universidade oferta
no Câmpus Itatiba cursos
em diferentes áreas do co-
nhecimento, tendo cursos
com conceito 5, nota máxi-
ma no Ministério da Educa-
ção (MEC).

Entre os Cursos está
Engenharia Agronômica,
no Câmpus Itatiba. Acom-
panhando as tendências do
mercado de trabalho e a tra-
dição da USF em ofertar
cursos de Engenharia em
seus diferentes Câmpus.

O Curso tem duração
de 5 anos, sendo ofertado
nos períodos matutino e
noturno. O estudante terá
acesso a uma infraestrutu-
ra atualizada e voltada para
experiências e vivências da
profissão. Neste segmento,
também está com inscri-
ções abertas o Curso de
Gestão do Agronegócio,
ofertado na modalidade a
distância. A USF possui po-
los nas cidades de Atibaia,
Amparo, Bragança Paulis-
ta, Cambuí (MG), Campi-
nas, Itatiba, Paulínia e Pe-
trópolis (RJ). São mais de
20 cursos EaD ofertados no
Polo Itatiba. Todos os cur-
sos a distância estão com

inscrições abertas, para iní-
cio imediato.

Outro destaque, está
para o Curso de Medicina
Veterinária, que tem dura-
ção de 5 anos. Oferece ao
aluno uma matriz curricu-
lar atualizada, voltada para
as demandas do mercado de
trabalho.

Durante o curso de
bacharelado, o estudante
terá contato com grandes
áreas de atuação do Médi-
co Veterinário, desde a Clí-
nica Veterinária, a Zootec-
nia e Produção Animal, a
Tecnologia e Inspeção de
Produtos de Origem Ani-
mal e a Medicina Veteriná-
ria Preventiva. Outras dis-
ciplinas que o estudante
encontrará ao longo do cur-
so são: Medicina Felina,

Reprodução animal e Rea-
bilitação Animal.

Todas as atividades
dos cursos envolvem o uso
de metodologias dinâmicas
com foco no aluno enquan-
to protagonista do seu pro-
cesso de aprendizagem. O
estudante ainda terá labora-
tórios específicos e toda a
infraestrutura do Câmpus
Itatiba.

Durante este período
de pandemia e com o obje-
tivo de garantir o acesso ao
ensino e o distanciamento
social, os candidatos pode-
rão ingressar via prova
online (taxa de R$ 20),
aproveitamento dos resul-
tados do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
realizado nos anos de 2016,
2017, 2018, 2019 ou 2020,

segunda graduação, trans-
ferência externa e utiliza-
ção do histórico escolar.

Para o ano de 2022, a
USF oferta 50% de descon-
to na matrícula para os cur-
sos presenciais e 80% de
desconto para os Cursos a
distância. A modalidade de
prova eletrônica será reali-
zada em ambiente de apren-
dizagem online, seguro e
por meio de link específico
disponibilizado após a ins-
crição. A prova eletrônica
consiste na elaboração de
uma redação.

Recentemente, o
Câmpus Itatiba recebeu
uma série de melhorias e
expansão de espaços. Fo-
ram inaugurados, em
2020, novos laboratórios
que atendem as demandas

dos Cursos de Medicina
Veterinária, de Biomedici-
na e de Psicologia, bem
como passa a oferecer
uma estrutura moderna e
de excelente qualidade aos
docentes e aos estudantes.
O curso ainda conta com
laboratórios atualizados
para todos os Cursos de
Engenharia, Biblioteca e
novas salas de aula.

ENFERMAGEM
A PARTIR DE 2022

No mês de julho, a
USF recebeu autorização
do Ministério da Educação
(MEC) para a abertura do
Curso de Enfermagem. A
expectativa é que o curso
passe a ser ofertado no Ves-
tibular 2022, nos períodos

matutino e noturno.
Atualmente, o Curso

é ofertado no Câmpus Bra-
gança Paulista, sendo ava-
liado com nota 5, avaliação
máxima do MEC. O Curso
de Enfermagem em Itatiba
contribuirá para a forma-
ção qualificada na área da
saúde. “O Curso proporci-
onará um novo olhar sobre
o processo saúde-doença,
contribuindo de forma sig-
nificativa para o exercício
do cuidar na perspectiva da
prevenção das doenças,
promoção, recuperação e
reabilitação da saúde”, co-
mentou a coordenadora do
Curso de Enfermagem,
professora Denise de Sou-
za Ribeiro.

Saiba mais em
usf.edu.br/vestibular.


