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DEPOIMENTOS DE EX-ALUNOS
Egresso de Fisioterapia é
aprovado para professor
de Universidade Federal
O egresso de Fisioterapia da
Faculdade
Católica
Salesiana,
Marcelo Cardoso de Souza, foi
aprovado em Concurso Público Federal para Professor Adjunto do
Curso de Fisioterapia da FACISA - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Área de Fisioterapia em Aparelho Locomotor. O
egresso conta um pouco da sua experiência na Católica e a trajetória
proﬁssional.
"Se hoje eu realizei o sonho de ser Professor do Curso de Fisioterapia em
uma Universidade Federal, eu devo isso também aos bons professores da
Faculdade Católica Salesiana. Eles sempre me incentivaram no caminho da
busca incansável pelo conhecimento, e eu corri atrás do meu sonho".

PROFESSORES COMPROMETIDOS COM O
DESENVOLVIMENTO DOS ACADÊMICOS
Bons professores são sinônimo de qualidade! É dessa forma que a Católica
vem trabalhando nos últimos 15 anos e os frutos têm sido colhidos. A
egressa do curso de Nutrição Adelaine Fagundes Campanha é testemunha
que bons professores fazem a diferença. Ela se graduou em 2005 e ﬁnalizou
o mestrado na Europa, na Universidade de Wageningen (Holanda) na área
de toxicologia dos alimentos com o título “a Segurança dos Alimentos”.
A egressa trabalhou na indústria alimentícia multinacional DSM
Food Specialties. Hoje, mora em São Paulo e assessora as
relações de qualidade da empresa holandesa Green Food 50,
que distribui frutas e cereais plantadas e colhidas de forma
sustentável. Segundo a egressa, a formação na Instituição
proporcionou uma experiência diferenciada. “A Católica me
ajudou no mestrado, ainda que em outro país. Em nenhum
momento tive diﬁculdades com os conteúdos, devido à
qualidade dos conhecimentos adquiridos na Instituição. Eu
Adelaine Fagundes
percebi que meus professores da graduação estavam antenados Campana, egressa de
às matérias e assuntos mais importantes e comentados em Nutrição pela Católica
outros países.”
em 2005.

Da graduação para o mestrado – egresso de Administração é
aprovado na Universidade Federal

Emanuel Sales, egresso de
Administração pela Católica.

Despertar o interesse pela pesquisa, fomentar discussões
que desenvolvam os acadêmicos são responsabilidade de
um ensino sério e de qualidade. A Católica, por meio de
seus programas de Extensão e Iniciação Cientíﬁca vem
incentivando os seus acadêmicos para a pesquisa.

A Instituição comprova que suas estratégias têm alcançado êxito quando vemos
nossos egressos conquistando o mercado de trabalho e também acadêmico, explica
a coordenadora da área, prof. Marisa Marqueze. O egresso de Administração,
Emanuel Sales, é recém-graduado e já colhe o fruto do seu esforço enquanto
acadêmico. Ele foi aprovado para o programa de mestrado da Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES). Segundo ele, “a ideia era fazer uma especialização na
minha área e seguir na carreira que eu já trilho há quase 20 anos. E durante o
processo de elaboração do meu TCC, ainda no 7º período, à medida que ia se
conﬁgurando o “esqueleto” do meu trabalho, aumentava o interesse pela leitura de
artigos e livros relacionados ao meu objeto de pesquisa”.
O egresso foi orientado pelo professor Milton Couto, a quem “ousa chamar de
amigo”. Durante o período de conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
Emanuel conta que utilizou toda estrutura da Católica pra desenvolver a pesquisa,
sobretudo, a parte de revisão bibliográﬁca. Ele ainda dá a receita para quem deseja
seguir a vida acadêmica: “exercitem a leitura, a escrita e a capacidade de síntese,
pois isso fará toda a diferença”.

CONTINUAMOS DE OLHO EM
NOSSOS EGRESSOS

A Faculdade Católica Salesiana vem acompanhando a vida de seus egressos por meio de
um sistema. Os acadêmicos no último período de curso são orientados a fazer o
cadastramento. Atualmente, o sistema possui 1.363 cadastrados, explica um dos
responsáveis pelo projeto. Desde o início da implantação, um dos egressos mantem a
Católica informada de todos os seus passos. Victor Oliveira, foi aluno do curso de
Educação Física e, atualmente, cursa o doutorado na Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). A última conquista foi a publicação de artigos cientíﬁcos.

Victor Oliveira

Egresso da Católica e doutorando da UFES
“Da minha dissertação originaram três artigos, dois deles já foram aprovados e publicados em
revistas cientíﬁcas da Educação Física no Brasil. Um deles na revista da Universidade Estadual
de Maringá, com o tema: Projetos e Práticas em Educação para a saúde na Educação Física
Escolar: possibilidades. Já o artigo Educação para a saúde na Educação Física Escolar: uma
questão pedagógica foi publicado pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte.
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