
Universidade São Francisco lança novos cursos 
Milton Paes 
 
Depois de aulas para tecnólogos em Bragança e na capital paulista, a USF os levou para a 
cidade. 
 
Os cursos de tecnólogos são uma forte tendência no segmento universitário e têm registrado 
grande procura devido ao tempo de formação, que em média é de dois anos, menor que um 
curso tradicional de graduação universitária, geralmente de quatro anos.  
 
As empresas também têm investido em vagas focadas em técnicos superando as vagas de 
nível superior. Os cursos de tecnólogos são equivalentes a de um curso superior. Seguindo 
essa tendência a Universidade São Francisco verificou a demanda de vagas para profissionais 
nas áreas de gastronomia e estética em cosmética na região de Campinas e está investindo e 
apostando nos novos cursos de Tecnólogo em Gastronomia e Tecnólogo em Estética e 
Cosmética. São os primeiros cursos em tecnólogos sendo trazidos para Campinas. A 
universidade tem outros cursos nos campus de Bragança e São Paulo.  
 
O pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade São Francisco, professor Paulo 
Moacir Godoy Pozzebon, disse que tem sido uma tendência cada vez maior a procura por 
cursos em tecnólogos.  
 
Diferente 
 
"O tecnólogo é um curso superior de graduação diferente dos antigos sequenciais que não 
tinham esse caráter. O tecnólogo é um curso de graduação que permite o diploma superior 
com uma duração abreviada. O que o diferencia é o fato de ser mais voltado para uma 
aplicação imediata no mercado de trabalho, por exemplo, os bacharelados, que seriam os 
antigos cursos, eles tem um fundamento científico muito mais desenvolvido e o tecnólogo não, 
pois vai mais diretamente ao mercado de trabalho", explica. 
 
O professor Paulo Godoy disse que no caso do curso de tecnólogo em estética e cosmética , as 
pessoas hoje estão valorizando muito mais do que antes a qualidade de vida e o curso de 
estética e cosmética pretende preparar um profissional que vai nessa direção que é capaz de 
cuidar não somente da aparência, mas da organização da estética do indivíduo como parte da 
sua qualidade de vida. "Isso é fundamental para todos os profissionais. Se pensarmos em 
executivos ou funcionários de nível médio para cima em qualquer grande organização a 
aparência é fundamental para o desenvolvimento profissional desse indivíduo. Apresentar-se 
diante de um cliente ou diante de uma outra organização implica numa série de cuidados que 
no passado não eram tão valorizados, mas agora passam a ser. Esse curso procura preparar 
um profissional capaz de atender a essas necessidades", comenta.  
 
Com relação ao curso de tecnólogo em gastronomia, o pró-reitor Paulo Godoy disse que as 
pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa e é um público também muito exigente 
com relação a variedade e qualidade de pratos. Segundo ele, o mercado desse segmento em 
Campinas mostra que a cidade tem se tornado cada vez mais um centro gastronômico e os 
profissionais da gastronomia estão ganhando espaço no mercado. "Eles não são apenas chefs, 
mas são profissionais que atuam em setores distintos, no restaurante, no bufê, entre outros. 
Eu acredito que a inserção desse profissional é cada vez mais favorável . Uma pesquisa feita 
há três anos em Campinas mostrava que um chef de primeira linha em Campinas ganhava 
mais de R$ 10 mil por mês, então estamos falando de um profissional que precisa ser muito 
qualificado", diz. 
 
Dois anos 
 
A coordenadora do curso de tecnólogo em gastronomia, Andréia Pimentel disse que durante os 
dois anos de curso os alunos terão disciplinas que inclui técnicas básicas e avançadas da 
gastronomia, assim como engenharia de cardápios , gastronomia brasileira e internacional, 
enogastronomia, terminologias aplicadas, tópicos especiais em gastronomia, história da 
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gastronomia e jornalismo gastronômico. "A nossa formação pretende capacitar o aluno para 
atuar em empresas de hospedagem, restaurantes, clubes, cruzeiros, bistrôs, bufês, entre 
outros. Nossos diferenciais incluem docentes com experiência de mercado e vivência 
internacional, conteúdo prático, laboratórios semelhantes aos das instituições europeias, 
consideradas referências gastronômicas mundiais, além de parcerias com empresas para 
concretização de estágios", afirma.  
 
O pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Paulo Godoy, disse que a universidade São 
Francisco está trazendo também para Campinas os cursos de graduação em Direito e em 
Engenharia Química. "O Ministério da Educação tem algumas exigências suplementares para se 
abrir o curso de Direito e o processo de autorização é bastante demorado, mas nós 
conseguimos essa autorização no momento em que o MEC está fechando vagas.  
 
Com relação ao curso de engenharia química nós identificamos na expansão industrial a falta 
desse profissional e a falta de um número maior desses cursos. Existe uma oferta um pouco 
menor de cursos de engenharia química. Temos profissionais para isso e temos laboratórios", 
explica o pró-reitor. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 nov. 2011, São Paulo, p. C1. 
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