
ANA BARBAR A A . PE DE RIVA

E DNE Y ALME IDA DE BRITO

A OR IGEM 
DA S 

ESTR EL A S 
H I S TÓ R I A S  E  M E M Ó R I A S  

DA  C R UZ E I R O  D O  S U L 
E D U C AC I O N A L





A  OR IGE M 
DA S  E ST R E L A S 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA  

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL

A N A  B A R B A R A  A .  P E D E R I VA

E D N E Y  A L M E I DA  D E  B R I TO

S ÃO  PAU LO

2 02 0



4



5

Sumário
AGRADECIMENTOS 6

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 9

LINHA DO TEMPO DA CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL 12

A CRUZEIRO DO SUL HOJE 16

1. O DESPERTAR DAS MEMÓRIAS 20

1.1. Anos 60: o divisor de águas  21

1.2. O início da Constelação 22

1.3. O sonho se tornou realidade 37

2. O PORTAL PARA O FUTURO 42

2.1. Luz própria 43

2.2. A transformação da realidade: o ensino superior  

chega a São Miguel Paulista 76

3. A UNIVERSALIDADE DA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL 96

3.1. A constituição da Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL 97

3.2. Compromisso com a educação superior: as primeiras gestões de Reitoria 107

4. O HORIZONTE É O LIMITE 138

4.1. A profissionalização da Reitoria e dos cargos de gestão 139

4.2. A expansão da Cruzeiro do Sul: Campus Anália Franco,  

Campus Liberdade, Campus Pinheiros e Campus Paulista 152

5. A CONSTELAÇÃO 166

5.1. Cruzeiro do Sul Educacional: a expansão 167

5.2. As marcas da Constelação: as novas estrelas 175

6. ENTREVISTA COM O FUNDADOR DA CRUZEIRO DO SUL  

EDUCACIONAL PROFESSOR HERMES FERREIRA FIGUEIREDO 204

CONSIDERAÇÕES FINAIS  214    

REFERÊNCIAS 216

LISTA DE DEPOENTES 219



A ORIGEM DAS ESTREL AS

6

Guardamos sempre em nossos corações delicio-
sas lembranças das nossas brincadeiras na infân-
cia, dos nossos amigos da juventude, dos nossos 
amores, que foram muitos, das comidas preferi-
das e, também, de todas as lutas diárias para al-
cançar nossos sonhos, sonhados desde a infância. 
Por esses motivos, eu tomei a iniciativa de solici-
tar a elaboração deste livro. Penso que é uma ma-
neira simples e objetiva de agradecer a todas as 
pessoas que contribuíram direta e indiretamente 
para a constituição da Cruzeiro do Sul Educacio-
nal. O livro é uma homenagem especial que faço 
aos cofundadores! 

Ao Professor Salvador Cortelli, licenciado em Ma-
temática, que, por ser mais velho que os demais e já 
ter uma situação econômica mais consolidada, pois 
era dono do Colégio Caetano Cortelli, teve dificulda-
de de se adaptar ao dinamismo dos demais e cedo 
saiu da sociedade, não querendo, inclusive, ressarcir-
-se dos valores investidos. 

Ao amigo Professor Jurandir Sancho, licenciado 
e bacharel em Letras, um cavalheiro de fácil trato e 
que, por ser Assessor Parlamentar, sempre conse-
guia algumas benfeitorias para o entorno do Colégio. 

Ao amigo Professor Osair de Campos Pacheco, 
licenciado em Artes, professor de Trabalhos Manuais 
(isso mesmo, existia!), por demais criativo, que foi o 
primeiro Diretor do Colégio Cruzeiro do Sul e que, in-
felizmente, para minha tristeza, deixou a sociedade 
por não concordar com a decisão dos demais em se 
aventurarem para o ensino superior. 

Ao jovem sonhador, Professor Wilson João Zam-
pieri, licenciado e bacharel em Física pela Universi-

dade de São Paulo. Considerado pelos alunos como 
bom professor de Matemática e Física, foi o segundo 
Reitor da Universidade. Dedicou-se a implementar 
programas de extensão e, com isso, interagiu com a 
comunidade externa. Era apaixonado por museus e, 
quando o dinheiro sobrava, dedicava-se a comprar e 
colecionar máquinas, fotografias, ferramentas e ou-
tras quinquilharias, desde que fossem antigas. 

Notadamente, ao amigo Helvécio Zampieri, li-
cenciado e bacharel em Geografia e com mestrado 
nessa área. O Helvécio teve comigo uma amizade 
de mais de 50 anos, que precede a constituição da 
Cruzeiro do Sul Empreendimentos Educacionais. 
Juntos, cursamos o Científico e percorremos o Bra-
sil de Norte a Sul. Ele era irrequieto, voluntarioso, 
apaixonado por futebol, e o praticava. Gostava de 
uma pescaria e da vida do campo, fez comigo sua 
primeira viagem à Europa da qual guardo muitas 
lembranças. Infelizmente, questões menores de 
gestão levaram-nos a uma cisão societária. Com 
sua saída, também saiu o irmão, Wilson. 

Ao amigo Professor Gilberto Padovese, licen-
ciado e bacharel em Letras Clássicas que, desde a 
primeira hora da sociedade, dedicou-se com afin-
co, competência e desprendimento à estruturação 
do Colégio Cruzeiro do Sul, do qual foi Diretor Geral 
por cerca de 40 anos. Era apaixonado por literatura, 
gostava de cinema e teatro. Gostava de esportes e, 
nas horas vagas, jogava vôlei ou tênis. De maneira 
ímpar, dominava a língua portuguesa. Além dessas 
qualidades, era introspectivo e conciliador. Comi-
go, minha esposa, Dagmar, minhas filhas Patricia e 
Débora e sua esposa, Cenyra Gajardoni Padovese, 

AGRADECIMENTOS
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fez sua primeira viagem à Europa (1990). Recordo-
-me que, na cidade do Porto, eu fui parado por um 
policial ao fazer uma conversão não permitida. Ele 
“embicou” o seu veículo atrás do meu. O policial 
dirigiu-se a ele e disse: “Aonde o senhor pensa que 
vai?” E ele respondeu: “Não sei, vou aonde meu 
amigo for”. Na sociedade também era assim. Sem-
pre teve uma convicta confiança no meu trabalho e 
eu no dele. Tivemos um excelente relacionamento 
societário, pessoal e com bastante afinidade entre 
nossas famílias. Em 2011, ao concluirmos um negó-
cio no Centro de São Paulo e já sendo noite, cerca 
de 22 horas, entramos num restaurante. Além de 
nós dois, estavam o Fabio e o Renato, nossos fi-
lhos. Desafiado pelo Fabio, apesar de sua forte e 
crônica dor de cabeça, brindou conosco bebendo 
um vinho italiano. Foi nosso último jantar de con-
fraternização. Sinto sua falta. Com ele, meu cami-
nhar era mais seguro, mais suave, mais prazeroso. 

Muitas pessoas (milhares) estiveram comigo 
e com os outros fundadores durante todos esses 
anos, nos auxiliando no trabalho árduo da cons-
trução de um sonho. Foram muitos funcionários, 
professores, amigos e nossas famílias. Algumas 
pessoas estão nominadas no livro. No entanto, 
centenas, que aqui não são mencionadas, tiveram 
real importância em nossa trajetória e igualmente 
gostaríamos de homenagear, pois nas minhas lem-
branças e memórias estão sempre presentes. Mas, 
contar uma história de mais de meio século não é 
tarefa fácil! Há muitas omissões.

Mesmo assim, o livro intitulado A origem das 
estrelas: histórias e memórias da Cruzeiro do Sul 

Educacional resgata de forma singela nossas remi-
niscências. Narramos o início, com o Curso de Ad-
missão, a constituição do Colégio Cruzeiro do Sul e 
a criação dos primeiros cursos superiores ainda no 
bairro de São Miguel Paulista, na cidade de São Pau-
lo. Passamos por todo o processo de constituição da 
Universidade Cruzeiro do Sul e sua expansão para 
outros bairros da capital paulista até a atualidade. 

Hoje, tenho outros sócios: minha esposa Dag-
mar, meu filho Fabio, minhas filhas Patricia e Dé-
bora, o Renato e o Fernando (filhos do Gilberto), 
além do Fundo Soberano de Cingapura (GIC). Com 
eles, vou continuar perseverando em ter mais acer-
tos do que erros. Eu vou continuar na busca per-
manente de aumentar, cada vez mais, a credibili-
dade acadêmica das IES do grupo.

Com a incorporação de novas instituições de 
ensino, destaco o respeito que tenho às regionali-
dades, à diversidade cultural, às suas particularida-
des e histórias institucionais. Consequentemente, a 
todas as marcas que agora fazem parte da Cruzeiro 
do Sul Educacional.

Espero que aproveitem a leitura e gostem da 
homenagem, pois é minha forma de demonstrar 
toda a admiração e o respeito que tenho por todos 
que fizeram, fazem e ainda farão parte da Cruzeiro 
do Sul Educacional.

Hermes Ferreira Figueiredo 
Dezembro de 2019
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Considerações iniciais

A proposta de um livro de histórias e memórias é compartilhar lembranças e 

emoções, que darão sentidos e significados para todas as vivências e expe-

riências, apresentando lugares, pessoas e emoções ao longo do tempo. Essas 

histórias e memórias são marcadas por propostas de transformação social, 

por desejos e aspirações que acabaram sendo vivenciados e compartilhados 

por todos os sujeitos envolvidos com a Cruzeiro do Sul Educacional. 

As memórias que se ampliam, se recompõem e se reinventam são apre-

sentadas nesta obra, como tentativa de reflexão e recordação. A viagem 

pelas histórias é apresentada para que os leitores possam perceber como 

se constituiu a Cruzeiro do Sul Educacional. 

No primeiro capítulo, intitulado “O Despertar das Memórias”, apresenta-

mos nossas origens na década de 1960, com a criação do Curso de Admissão 

e ainda, no mesmo período, do Colégio Cruzeiro do Sul. No segundo capítulo, 

“O Portal para o Futuro”, a viagem continua com a compreensão de como 

surgiram os primeiros cursos superiores da Cruzeiro do Sul Educacional e, 

ainda, como ocorreram nas décadas de 1970 e 1980 as primeiras aquisições.

Em “A Universalidade da Universidade Cruzeiro do Sul”, compreende-

remos o processo de constituição da Universidade Cruzeiro do Sul e, no 

quarto capítulo, “O Horizonte é o Limite”, verificaremos a profissionalização 

da Reitoria e dos cargos de gestão e, também, a expansão da Universidade 

Cruzeiro do Sul para outros bairros da cidade de São Paulo.

Por fim, no último capítulo, “A Constelação”, nossa viagem continuará 

e chegará à contemporaneidade, com a compreensão de como ocorreu a 

constituição da Cruzeiro do Sul Educacional, sua expansão, as novas aqui-

sições, onde conheceremos as novas estrelas da nossa constelação.

Aproveitem a viagem!





A educação é  
a arma mais  

poderosa que você  
pode usar para  

mudar o mundo.
Nelson Mandela



 
 

Universidade Cruzeiro do Sul 

Universidade Cruzeiro do Sul – Campus São Miguel

Fundação  
(Curso de  
Admissão,  
seguido de  

Ginásio  
Comercial e Cursos  

Técnicos)

1965
Início dos cursos 

superiores
(Faculdade  

São Miguel Paulista)

1973
Início do Ensino 

Fundamental 
(Cruzeirinho)

1976
Inauguração do 

Prédio Ussiel Cirilo 
(futuro Campus  

São Miguel)

1980

Professores Gilberto Padovese,  
Wilson João Zampieri, Helvécio Zampieri  
e Hermes Ferreira Figueiredo, 1971. 
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Folha Cultural, julho de 1993.

Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL. Campus Anália Franco

Aquisição da 
Faculdade Geraldo 

Resende

1984
Aquisição  

da Faculdade  
Paulista de Arte

1988
Reconheci mento 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul

1993
Inauguração do 

Campus Anália Franco 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul

2001
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Inauguração do 
Campus Liberdade 

da Universidade 
Cruzeiro do Sul

2004
Aquisição  
do Centro 

Universitário  
Módulo 

(Caraguatatuba  
– SP)

2007
Aquisição  
do Centro  

Universitário do 
Distrito  

Federal – UDF  

Inauguração do 
Campus Pinheiros 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul  
(Posteriormente  

em 2015 –  
Campus do Curso  

de Medicina  
da UNICID)

2008

Aquisição da 
Universidade  
Cidade de S.  

Paulo – UNICID 

Ingresso Fundo 
de Investimentos 
Britânico Actis no 
quadro acionário  

Início da  
operação de EaD

Aquisição da 
Universidade de 

Franca – UNIFRAN 
e do Colégio  
Alto Padrão 
(Franca - SP)

2012

2013

Universidade Cidade  
de S. Paulo – UNICID.  
Campus Pinheiros

Universidade de Franca – UNIFRAN
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2017
Saída da Actis  

do quadro 
acionário 

Ingresso do Fundo 
Soberano de 

Cingapura – GIC no 
quadro acionário

2018
Aquisição 
do Centro 

Universitário da 
Serra Gaúcha 
– FSG (Caxias 

do Sul – RS), da 
Faculdade  
da Serra  

Gaúcha – FSG 
(Bento Gonçalves – 
RS), da Faculdade 
Inedi – CESUCA 
(Cachoeirinha - 
RS) e do Centro 
Universitário de 

João Pessoa  
– UNIPÊ

Lançamento 
do Campus 

Santo Amaro 
da Universidade 

Cruzeiro do 
Sul, aquisição  

do Centro 
Universitário Braz 
Cubas (Mogi das 
Cruzes  - SP) e 

da Universidade 
Positivo (Curitiba e 

Londrina – PR)

2019

Aquisição da 
Faculdade Caraguá, 

da Faculdade  
São Sebastião e  

do Colégio  
Objetivo São 

Sebastião

Aquisição 
do Centro 

Universitário Nossa 
Sra. do Patrocínio 
– CEUNSP e dos 
Colégios Objetivo 

Itu e Salto

2015

2016

Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG

Centro Universitário Nossa Sra. do Patrocínio – CEUNSP

Universidade Positivo – campus CuritibaCentro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Centro Universitário Nossa Sra. do Patrocínio – CEUNSP
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A Cruzeiro do Sul hoje

Base: novembro/2019, já considerando as duas novas contratações e em vias de  
serem concluídas: Centro Universitário Braz Cubas e Universidade Positivo.

MAIS DE  
350 MIL 

alunos em todos os níveis  
e modalidades de ensino 

9,1 MIL 
colaboradores

18 
marcas

12  
instituições de  

Ensino Superior

5 
colégios 

 
14 

cidades contam com  
nossos campi

MAIS DE MIL 
polos de Ensino a Distância  

no Brasil e no exterior

MAIS DE  
500 MIL 

profissionais formados

16 DOUTORADOS  
E 20 MESTRADOS 

recomendados pela CAPES

MAIS DE 130 
grupos de pesquisa  

cadastrados no CNPq

880 MIL M2 
de área (aproximadamente)

CERCA DE  
490 MIL M2

de área construída

MAIS DE  
1,3 MILHÃO  
de exemplares no Sistema  
de Bibliotecas da Cruzeiro  

do Sul Educacional
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  
E DO DESPORTO

SEÇÃO I
DA EDUCAÇÃO

Art. 209 – O ensino é livre à 
iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições:

I – cumprimento das normas 
gerais da educação nacional;

II – autorização e avaliação de 
qualidade pelo poder público.
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A ORIGEM DAS ESTREL AS

O resgate das memórias de uma instituição é  
algo fundamental para a compreensão de sua  
importância histórica, principalmente quando  

pensamos sobre a quantidade de sujeitos envolvidos.

Diante desse pressuposto, convém destaque às insti-

tuições escolares repletas de narrativas que nos permi-

tem realizar a passagem das memórias pessoais e indi-

viduais, as quais vão compor a história da sociedade e 

da educação. 

Nesse processo, com a velocidade de informações e 

mudanças na sociedade diante do advento dos avanços 

tecnológicos e do mundo globalizado, as escolas pas-

sam por um processo de transformações constantes. 

Em consequência, na contemporaneidade, os so-

nhos e objetivos se ampliam, trazendo a ideia de 

crescimento e a incorporação de novas instituições, 

visando não só manter a qualidade, como também 

respeitar as regionalidades das marcas incorporadas 

durante o processo, as quais são diferenciadas, exer-

cendo influências, relevância social, educacional e res-

peito em suas localidades.

Nesse contexto, caminham sonhos e objetivos! E é 

assim, em passos com qualidade acadêmica e excelen-

tes indicadores de ensino, pesquisa e extensão, que a 

Cruzeiro do Sul e suas Instituições de Ensino percorre-

ram os objetivos traçados pelos idealizadores da Cru-

zeiro do Sul Educacional.

Durante essa caminhada, foram tantos alunos, profes-

sores, funcionários que contribuíram para que a Cruzeiro 

do Sul Educacional ampliasse a trajetória e, logo, se tornas-

se um dos melhores grupos de educação superior do País. 

E, assim, temos a comunidade acadêmica crescendo, 

sendo motivada pelo ensino empreendedor e dialógico, 

com a utilização de tecnologias e metodologias de pon-

ta, que reforçam a ideia de competências múltiplas e de 

transformação social. 

Mas não podemos esquecer que essa realidade é um 

sonho transformado e possível porque nasceu de pes-

soas com visão empreendedora, materializada por meio 

do amor à educação. Mas quem foram essas pessoas? 

Como tudo começou? 

Essa é a história que começaremos a contar...

PARTE I

O  DE SPE RTA R  
DA S  M E MÓR I A S 
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O DESPERTAR DAS MEMÓRIAS

1.1. ANOS 60: 
O DIVISOR DE ÁGUAS 

Na década de 1960, o mundo estava se 

transformando com muita rapidez. Mudan-

ças na economia, na política, nas artes, nos 

valores, nos estilos de vida ocorreram e trou-

xeram novos rumos para as sociedades. 

A Guerra do Vietnã, a Revolução Chine-

sa, a invasão de Praga pela União Soviética 

em 1968 mostravam a influência dos movi-

mentos de esquerda na política mundial. O 

ano de 1968 foi emblemático, pois destacou 

para o mundo a força da juventude, das no-

vas ideias e dos meios de comunicação. Os 

acontecimentos mundiais passaram a ser 

eventos midiáticos, a televisão transmitia 

para o mundo e as distâncias entre os con-

tinentes foram reduzidas para a distância do 

olhar do telespectador, através do televisor1. 

No Brasil, vivíamos tentando administrar 

os problemas resultantes da ideia do Presi-

dente Juscelino Kubitscheck, que prometeu 

desenvolver o País 50 anos em apenas 5 de 

governo. Em contrapartida, a inflação era alta, 

e havia dificuldades para o crescimento in-

dustrial, além do endividamento do Estado.

Além disso, um êxodo rural, em direção às 

grandes cidades industrializadas, exacerbou 

os problemas sociais das metrópoles que 

foram intensificados após a instauração do 

regime civil-militar em 1964.

Os anos 1960 também são considerados 

“revolucionários” culturalmente e podem ser 

classificados como o momento de maior 

efervescência artística no Brasil e no mundo. 

A juventude entra em cena e, junto a ela, de-

sabrocham várias manifestações artísticas, 

sociais e políticas que se tornaram referên-

cias no País e para o mundo2. 

E São Paulo neste período? Assim como 

as grandes cidades da América, a “terra da 

garoa” estava a todo vapor! O Centro da 

cidade havia passado por um processo de 

verticalização e valorização. Nesse contex-

to, a periferia passou a ser opção de mo-

radia para pessoas com menor poder aqui-

sitivo. Então, entrou em cena, entre outras 

localidades, o bairro de São Miguel Paulista, 

que havia iniciado seu desenvolvimento em 

torno da antiga capela jesuítica, datada de 

1622 e que fazia parte da antiga Aldeia de 

Ururaí. Na década de 1960, São Miguel Pau-

lista crescia em consonância com as trans-

formações da cidade.

É importante compreendermos que essas 

mudanças na cidade de São Paulo foram de-

terminantes para a escolha da região de São 

Miguel Paulista pelos jovens professores que 

almejavam construir um colégio.

O bairro crescia, mas o acesso à educa-

ção ainda era diminuto. Como sanar o pro-

blema de acesso à educação em São Miguel 

Paulista? Como atender aos trabalhadores 

da região?

Na localidade, existiam somente duas 

escolas públicas (Carlos Gomes e D. Pe-

dro I), mas que não conseguiam atender a 

grande população. Foi aí que, em meados 

da década de 1960, todas essas dificulda-

des enfrentadas pelos moradores do bairro 

foram observadas por um grupo de jovens 

estudantes e professores, que viu nessa si-

tuação uma oportunidade de realizar seus 

1  Capela de São 
Miguel Paulista, mesmo 
ano da chegada do 
Padre Aleixo em São 
Miguel, 25/12/1941.

1

1 Para mais informações 
sobre o papel dos meios 
de comunicação na 
democratização da 
informação em 1968 ver: 
REIS, D. A. R. 1968: o curto 
ano de todos os desejos. 
Acervo. Revista do Arquivo 
Nacional. Rio de Janeiro, v. 
11, n.º 12, jan/dez de 1998. 

2 Para mais informações 
sobre as manifestações 
culturais no Brasil na 
década de 1960 ver: 
BRANDÃO, A. C; DUARTE, 
M. F. Movimentos culturais 
de juventude. São Paulo: 
Moderna, 1990 (Polêmica).; 
CAMPOS, A. Balanço da 
bossa e outras bossas. São 
Paulo: Perspectiva, 1993.; 
CALADO, C. A divina 
comédia dos mutantes. 
São Paulo: Editora 34, 
1995.; PEDERIVA, A. B. A. 
Jovem Guarda: cronistas 
sentimentais da juventude. 
São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 2000. 
(Brasiliana; Novos Estudos)
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3 Depoimento do  
Dr. Onofre Jonas Zanola, 
concedido aos autores em 
29/05/2018. 

sonhos e contribuir para o desenvolvimento 

do bairro e de seus habitantes.

Quem eram esses jovens? De onde eles 

vieram? Como chegaram ao bairro de São 

Miguel Paulista? 

É o que veremos a seguir!

1.2. O INÍCIO DA CONSTELAÇÃO

Em meio à efervescência dos anos 1960, era 

muito comum jovens migrarem de outras 

regiões para a cidade de São Paulo, para po-

derem trabalhar e/ou estudar; afinal, a busca 

por oportunidades ainda estava restrita aos 

grandes centros urbanos. Foi o que acon-

teceu com Hermes Ferreira Figueiredo, Gil-

berto Padovese, Helvécio Zampieri e Wilson 

João Zampieri, que possuíam praticamente 

a mesma rotina de estudo e trabalho e se co-

nheceram no bairro do Brás. 

Gilberto, Helvécio e Wilson se mudaram 

para a capital vindos de Birigui, município 

do Estado de São Paulo, e moravam em 

uma república para jovens biriguienses, lo-

calizada na Rua Almirante Barroso, no Brás. 

Logo, conheceram o vizinho Hermes, que 

havia chegado a São Paulo com sua família 

em 31 de dezembro de 1954, deixando para 

trás a cidade de Mirassol, também cidade 

do interior do Estado.

A memorável república estudantil não 

se tratava somente de um dormitório para 

jovens estudantes. Era um ambiente fami-

liar e agregador de valores, e isso quem nos 

conta melhor é o Dr. Onofre Jonas Zanola, 

morador da república, amigo do Professor 

Hermes Ferreira e primo de segundo grau 

do Professor Gilberto Padovese:

[...] Chegou a época de mudar por cau-
sa do CPOR (Centro de Preparação 
de Oficiais da Reserva), do vestibular 
e de tudo mais. Então, nós formamos 
o grupo e fomos para a república. Os 

primeiros elementos foram Walde-
mar Sanches e Wilson João Zampieri. 
Em seguida, viemos o Helvécio e eu. 
O Waldemar procurou no Brás um 
apartamento. Então, ele foi juntando 
quem podia para formar o grupo, mas 
um grupo coeso. Tinha amizade lá, do 
mesmo ciclo. Nós ficamos ali uns sete ou 
oito anos. Por último, veio meu irmão, o 
Wilson Zanola [...]3. 

A rotina na república era muito interessan-

te. Estudo, trabalho e diversão mesclavam-se 

e agregavam novas pessoas, como foi o caso 

do amigo Hermes Ferreira Figueiredo. 

[...] A dinâmica era boa, maravilhosa, 
ainda mais com o Colégio Anchieta, só 
para meninas, ali do lado. O Hermes 
morava naquela rua, tinha feito contabi-
lidade no Científico, era muito dinâmico 
no sentido administrativo. (...) Teve um 
período em que montamos um time de 
vôlei, porque o Gilberto jogava bem, ele 
era alto, tinha porte. Gilberto, Wilson, 
Helvécio, eu e o Hermes. Olha só o time 
de vôlei! Era o time dali, da república, 
mas nós fomos jogar no fundo da Igreja 
Santa Rita. (...) Fizemos amizade com o 
padre, e tinha uma quadra atrás da igre-
ja. Nós arrumamos rede e uniforme com 
um Deputado de Birigui, o Renato Cor-
deiro, e jogávamos nos fins de semana, de 
sábado e domingo, depois da missa. Tí-
nhamos a camiseta, acho que era Birigui 
Vôlei Clube. Eu era levantador, o Helvé-
cio, também, o Wilson, que era mais alto, 
jogava no ataque, o Gilberto era ótimo, 
assim como o Hermes. Era uma turma 
ótima. Faltou relacionar o Dimas Mon-
tanari, que era vizinho da frente da casa 
do Helvécio, em Birigui, mas ele veio já 
como gerente do Bradesco da agência da 
Rangel Pestana e, logo depois, foi trans-
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4 Depoimento do  
Dr. Onofre Jonas Zanola, 
concedido aos autores em 
29/05/2018.

ferido para Goiás, se não me engano, e 
saiu da república [...]4. 

Naquela época, Hermes estudava Histó-

ria e Wilson, Física na Universidade de São 

Paulo – USP. Gilberto cursava Letras Clássi-

cas e Helvécio fazia Geografia, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/

SP e foi quando a oportunidade de em-

preender surgiu.

O contato com a Zona Leste de São 

Paulo se deu, em um primeiro momento, 

por intermédio de Gilberto Padovese, que 

lecionava em uma escola particular na re-

gião, o Colégio Caetano Cortelli, do amigo 

Salvador Cortelli. 

No colégio, Gilberto fez amizade com os 

Professores Osair de Campos Pacheco e Ju-

randir Sancho, que conheciam bem a região 

e, principalmente, o bairro de São Miguel Pau-

lista. Os Professores já tinham a ideia de abrir 

um colégio e convidaram o Professor Gilberto 

para participar da empreitada, o qual relatou 

sobre o início da caminhada:

 [...] Eu entrei na PUC, comecei a estu-
dar Letras Clássicas e consegui, antes 
mesmo de terminar o curso, dar aulas 
em uma escola que hoje não existe mais, 
na Vila Aricanduva. Era naquele prédio 
onde hoje funciona o Colégio Integrado 
Santa Inês. Na época, chamava-se Co-
légio Caetano Cortelli. Em 1960, eu fui 
convidado a lecionar Língua Portugue-
sa, ainda morando na república de estu-
dantes. Em 1963, eu me formei e o dono 
da escola, Professor Salvador Cortelli, 
me convidou para ser Diretor do Colé-
gio. Eu não tinha experiência nenhuma 
de administração de escola, mas ele fa-
lou: “Não, não... você fica na Direção e 
eu auxilio você, te apoio”. Eu aceitei e 
aprendi um pouco da administração de 
escolas. Em 1965, um dos colegas meus, 

que ensinava também no Caetano Cor-
telli, chegou com a ideia de abrir uma 
escola em São Miguel Paulista. Eu falei: 
“Bom, mas eu não conheço São Miguel 
Paulista, nunca fui”. Ele disse: “Mas 
nós vamos até lá e conheceremos”. Ele 
se chamava Osair de Campos Pacheco. 
Juntou-se a esta ideia outro Professor, 
o Jurandir Sancho Silva. Eles sabiam 
que não havia colégios na região. [...] 
Então, eu levei esta ideia para a repú-
blica e houve um interesse da parte dos 
Professores Wilson João Zampieri, 
Helvécio Zampieri e Hermes Ferreira 
Figueiredo. E nós viemos até São Mi-
guel Paulista para conhecer o bairro. 
Isto foi em 1965. A partir daí, nos junta-
mos, então, eu, os Professores Hermes, 
Helvécio, Wilson, Salvador Cortelli, o 
dono do Colégio Caetano Cortelli, Ju-
randir e Osair. No início, nós éramos 
sete e fundamos o Colégio Cruzeiro do 
Sul. [...] Na realidade, inicialmente, em 
1965, nós começamos com um Curso 
de Admissão, no fundo da Igreja Ma-
triz. Mas já começamos a procurar um 
terreno onde nós pudéssemos construir 
algumas salas, para abrigar o Colégio e 
as salas do futuro Curso Ginasial [...]5. 

Professor Hermes também nos apresen-

tou a versão desse início:

[...] O Gilberto lecionava no Colégio 
Caetano Cortelli. Acho que ele come-
çou antes de se formar. Eu também dei 
umas aulinhas antes de estar formado 
na cidade de Mauá. (...) Aí, o Gilberto 
começou a vivenciar a vida de colégio. 
Ele tinha alguns amigos, e dois deles 
conheciam muito São Miguel Paulista e 
levaram a ideia até ele: “Olha, São Mi-
guel Paulista não tem escola particular, 
é uma oportunidade de montar uma”. 

5 Depoimento do Professor 
Gilberto Padovese, 
realizado em 27/6/2002. 
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Gilberto trouxe a proposta para a repú-
blica. Lá estavam o Helvécio, o Wilson, 
o Dimas, o Onofre e eu. O Gilberto apre-
sentou a ideia, achamos interessante. 
Todos nós tínhamos feito Licenciatura, 
exceto o Zanola e o Elbio, que cursavam 
Odontologia, e o Dimas, que estava ten-
tando Direito. Então, eu, o Gilberto, o 
Wilson e o Helvécio nos interessamos. 
Eu trouxe mais um amigo que tinha 
estudado comigo na PUC e ainda fazia 
ou tinha se formado também em His-
tória. Fizemos a primeira reunião com 
catorze elementos. No segundo encon-
tro, eram dez, e, no último, sete. Então, 
esses sete constituíram a sociedade que 
se chamou Cruzeiro do Sul Empreendi-
mentos Educacionais Ltda.[...]6 

Essa reunião inicial foi tão marcante na 

vida de todos que faziam parte do grupo 

que até mesmo os que não cursavam áreas 

ligadas ao mundo da educação lembraram 

dos detalhes:

[...] Tudo foi feito ali. Ele (Gilberto Pa-
dovese) levou a ideia. Conhecendo mais 
sobre administração de escola, ele ofere-
cia essas informações, mas as reuniões 
eram na república. Nesse período em 
que eles formaram o Colégio, eu já esta-
va me mudando, com meu irmão, para 
um apartamento na Rua Riskallah Jor-
ge. Mesmo assim, eu mantive contato 
com eles. Na medida em que evoluíram, 
o Hermes era do Rotary e me convidava 
para os jantares – nesse tempo, eu tinha 
noiva, não era mulher ainda. Agora, o 
Gilberto, meu primo de segundo grau, 
eu encontrava mais, frequentava a casa 
dele. A casa do Hermes era ali por perto 
com a Dona Ana, o Wilson e o Helvécio 
se casaram e eu não frequentava muito, 
mas todos nos encontrávamos sempre 
nos eventos e jantares.7 

Para alguns, uma loucura; afinal, esses 

jovens não possuíam nenhum capital e tra-

balhavam para sobreviver. Mesmo assim, 

o espírito empreendedor falou mais forte, 

pois, ao conhecerem o bairro de São Miguel 

Paulista, identificaram a ausência de colé-

gios particulares e, naqueles anos, como 

relatamos anteriormente, as únicas duas 

escolas existentes eram públicas (Carlos 

Gomes e D. Pedro I). 

Após a definição do bairro em que iriam 

levar adiante seu sonho, o que fazer sem ca-

pital? Foi quando o grupo de jovens fez con-

tato com o Padre Segundo Piotti, que era o 

responsável por construir a Igreja Matriz do 

bairro, um desejo antigo dos moradores.

O Padre Segundo Piotti ouviu a ideia dos 

jovens e gostou da proposta, por se tratar 

de uma ótima oportunidade de estudo para 

a comunidade e uma forma de concluir as 

obras desse espaço, que ficava nos fundos 

da Igreja em construção. Assim sendo, foi 

firmada uma parceria e a cessão do espaço 

ficou condicionada ao término das obras de 

acabamento, que foram encampadas pelos 

empreendedores8. 

Em 1965, o sonho se torna realidade! 
Depois de muito trabalho, foi aberto o Curso 

de Admissão pelos amigos, que objetivava 

preparar adolescentes para a seleção de en-

trada no Ginásio das escolas públicas. Como 

a maioria dos moradores de São Miguel era 

de trabalhadores, a melhor opção foi ofertar 

o Curso de Admissão no período noturno. E 

foi essa a jogada de mestre, ou seja, opta-

ram por trabalhar com aqueles que estavam 

excluídos do processo educacional por uma 

deficiência do Estado e, como não poderia 

ser diferente, esses primeiros alunos trata-

ram de fazer a propaganda boca a boca, con-

tribuindo para a divulgação do curso.

Para maior compreensão, é importante 

explicar que os exames de admissão ao ensi-

no secundário (Ginásio) foram estabelecidos 

7 Depoimento do Dr. Onofre 
Jonas Zanola, concedido 
aos autores em 29/5/2018. 

6 Depoimento do Professor 
Hermes Ferreira Figueiredo, 
concedido aos autores em 
10/4/2018. 

8 A construção da Igreja 
Matriz de São Miguel 
Paulista, foi marcada pelo 
apoio de diversas figuras 
notórias e anônimas. 
O então presidente 
da Companhia Nitro 
Química do Brasil fez 
grandes contribuições 
para a construção, além 
de comerciantes locais 
e fiéis que contribuíam 
com o que podiam. O 
projeto da construção foi 
levado a cabo pelo Padre 
Aleixo Monteiro Mafra e, 
posteriormente, pelo Padre 
Segundo Piotti, que, mesmo 
com a saúde debilitada, 
participou da missa de 
inauguração.
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2  Inauguração da  
Igreja Matriz de São Miguel 
Paulista, 1965.

3  Cerimônia de posse  
do Padre Piotti, 1964.

4  Construção do  
Colégio, 1965, Rua Dr. Félix  
(atual José Aldo Piassi). 

5  Prof. Hermes Ferreira 
Figueiredo e Prof. Wilson  
Zampieri na construção do 
Colégio, 1965, Rua Dr. Félix  
(atual José Aldo Piassi). 

6  Construção do  
Colégio, 1965, Rua Dr. Félix  
(atual José Aldo Piassi). 
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por meio do Decreto n.º 19.890 de 18 de abril 

de 1931 (mantida grafia original):

Da admissão ao curso secundario
Art. 18. O candidato á matricula no 1.º ano 

de estabelecimento de ensicno secundario 

prestará exame de admissão na segunda 

quinzena de fevereiro. 

§ 1.º A inscripção neste exame será feita de 1 

a 15 do referido mez, mediante requerimento 

firmado pelo candidato ou seu representan-

te legal. 

§ 2.º Constarão do requerimento a idade, 

filiação, naturalidade e residencia do candi-

dato. 

§ 3.º O requerimento virá acompanhado de 

attestado da vaccinação anti-variolica re-

cente e do recibo de pagamento da taxa de 

inscripção. 

Art. 19. O candidato a exame da admissão 

provará ter a idade minima de 11 annos.

Paragrapho unico. Quando o estabeleci-

mento se destina á educação de rapazes e 

o regimen for o de internato, a idade do can-

didato não excederá de 13 annos. 

Art. 20. Não sera permittida inscripção para 

exame de admissão, na mesma época, em 

mais de um estabelecimento de ensino se-

cundario, sendo nullos os exames realizados 

com trangressão deste dispositivo. 

Art. 21. O exame de admissão se realizará no 

estabelecimento de ensino em que o candi-

dato pretender matricula.

Paragrapho unico. A banca examinadora 

será constituida, no Collegio Pedro II, por 

tres professores do mesmo, designados pelo 

director; nos estabelecimentos sob regimen 

de inspecção permanente ou preliminar, por 

dous professores do recpectico quadro do-

cente, sob a presidencia de um dos inspec-

tores do instituto. 

Art. 22. O exame de admissão constará de 

provas escriptas, uma de portuguez (redac-

ção e dictado) e outra de arithmetica (cal-

culo elementar), e de provas oraes sobre 

elementos dessas disciplinas e mais e mais 

sobre rudimentos de Geographia, Historia 

do Brasil e Sciencias naturaes. 

Art. 23. O Departamento Nacional do Ensi-

no expedirá instrucções que regulem o pre-

cesso e julgamento dessas provas9. 

Naquela época, o ensino era dividido 

em Primário, Ginásio e Colegial (Clássico, 

Científico, Normal ou Técnico). Após cursar 

os quatro anos do Ensino Primário, era ne-

cessário participar de um processo seletivo 

para entrar no Ensino Ginasial, sendo a pro-

va de admissão composta por questões de 

Matemática e Língua Portuguesa.

Após seis meses de trabalho, o Curso de 

Preparação para Admissão já era um suces-

so! E, com isso, não demorou para a visão 

empreendedora dos jovens amigos os levar 

a novos planos, pois chegaram à conclusão 

que poderiam abrir um colégio, mas, para 

isso, precisariam formar uma sociedade. 

Foi o que fizeram e, em setembro de 1965, 

constituíram a sociedade Cruzeiro do Sul 

Empreendimentos Educacionais Ltda. 

A sociedade era composta por Hermes 

Ferreira Figueiredo (que se tornou Diretor 

Presidente), Gilberto Padovese, Helvécio 

Zampieri, Wilson João Zampieri, Salvador 

Cortelli, Osair de Campos Pacheco e Juran-

dir Sancho Silva.

Constituída a sociedade, chegava o mo-

mento de definir o local que seria estabe-

lecido o colégio, afinal, não poderiam per-

manecer eternamente nos fundos da Igreja 

Matriz. Assim, foram levados por um colega, 

7  (à esquerda)
Autorização para 
funcionamento do 
Ginásio Comercial, 
28/4/1966.

9 BRASIL. Decreto n.º 
19.890, de 18 de abril de 
1931.
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o Sr. Tarcílio Bernardes, que era corretor de 

imóveis, para conhecer um terreno na Rua 

Dr. Félix (atual José Aldo Piassi), na Vila Pe-

droso, que era de propriedade do Sr. Antônio 

Furini. 

O terreno era localizado bem próximo da 

Igreja Matriz de São Miguel, na região central 

do bairro. Sobre este período, o Professor 

Hermes Ferreira Figueiredo relatou as difi-

culdades iniciais:

[...] Nós começamos a procurar terreno 
no Itaim, em São Miguel, até que acha-
mos um terreno pequeno na Vila Pedro-
so, em São Miguel Paulista, por meio 
do Sr. Tarcílio Bernardes, que era um 
corretor de imóveis. [...] E esse terreno 
pertencia a uma pessoa tradicional no 
bairro, Carlos Antônio Furini. Ficava 
ali no centro de São Miguel Paulista, e 
esse corretor, praticamente, convenceu 
o Furini de que nós éramos gente boa, 
que podia vender a prazo, e, então, nós 
compramos a área [...]10

Após o estudo do terreno e das possibi-

lidades, os amigos decidiram por comprar a 

propriedade. No entanto, o terreno de 700 

metros quadrados precisaria ser transfor-

mado em colégio e, consequentemente, 

seria necessário dinheiro para isso. Desse 

modo, a venda foi facilitada e puderam pa-

gar em várias parcelas. Esse fato apareceu 

nas memórias do Professor Hermes Ferreira 

Figueiredo por meio das seguintes palavras: 

[...] Nós começamos o prédio, com au-
xílio dos parentes da minha mãe, que 
emprestaram dinheiro. Outros faziam o 
que podiam. E começamos o prédio em 
agosto, com duas salas. Quando foi em 
março de 1966, nós inauguramos o an-
tigo Ginásio Comercial, que era outra 
divisão. Era o Primário até a 4.ª série 
e depois vinha o Ginásio, com duas mo-

dalidades, a Tradicional e a Comercial, 
que já dava as primeiras habilidades de 
Contabilidade, Economia. Ia até o equi-
valente à 8.ª série 11. 

Inicialmente, uma pequena casa ao lado 

do terreno foi transformada em secretaria, 

diretoria e sala de professores. Além disso, 

nesse momento, os jovens iniciaram tam-

bém a construção de duas salas de aula. 

As obras não eram simples, uma vez que 

o local de construção do Colégio (região do 

Alto Pedroso) não possuía infraestrutura mí-

nima. Ainda não existia água encanada nem 

esgoto e, muito menos, iluminação pública.

Os fundadores lutaram para conseguir 

a colocação das guias e sarjetas e, para 

que essas reivindicações fossem atendi-

das, contaram com o auxílio de um amigo, 

o Sr. Renato Chiarelli, que levou a solicita-

ção para o Vereador Aurelino de Andrade. 

Já nessa época começava o papel social e 

transformador da Cruzeiro do Sul no bairro.

O Vereador Aurelino de Andrade, preo-

cupado com os problemas do bairro e, ain-

da, com a educação de seus moradores, 

logo conseguiu as condições essenciais não 

só para o desenvolvimento do projeto como 

também para a melhoria da qualidade de 

vida dos moradores da região. 

Corria o ano de 1966, quando, em 1.º 

de março, o Colégio Cruzeiro do Sul iniciou 

suas atividades. O primeiro curso foi o Gi-

násio Comercial, que era ofertado nos pe-

ríodos vespertino e noturno. O Professor 

Gilberto Padovese era o Diretor do Colégio. 

[...] Logo no primeiro ano, em 1966, 
nós conseguimos formar, no período da 
tarde, duas salas de primeira série do 
Curso Ginasial à época, atualmente a 
quinta série do Ensino Fundamental. 
Eram duas salas à tarde e duas à noi-
te. Se nós pensarmos, 200 alunos no 
primeiro ano, começamos muito bem 

11 Depoimento do 
Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, realizado em 
junho de 2002.

10 Depoimento do 
Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, realizado em 
junho de 2002. 
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8  Construção do  
Colégio, 1965, Rua Dr. Félix  
(atual José Aldo Piassi)

9  Sala de aula do Colégio 
Cruzeiro do Sul, 1966, Rua Dr. Félix 
(atual José Aldo Piassi)

10  Jornal de São Miguel,  
2ª quinzena de junho de 1966
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11  Professores Gilberto 
Padovese, Wilson João 
Zampieri, Helvécio 
Zampieri e Hermes 
Ferreira Figueiredo, 1971. 

[...] Havia ao lado uma pequena casa, 
que nós mantivemos, onde funcionava 
a secretaria, a sala dos professores, a 
diretoria. E, desde aquela época, eu era 
o Diretor do Colégio [...] Nós quatro dá-
vamos aula. Eu lecionava Português; o 
Professor Wilson, Matemática; o Pro-
fessor Hermes, História; e o Professor 
Helvécio, Geografia. Nós demos aula 
durante muitos anos e não recebíamos 
nada... Só dávamos aula. Só creditáva-
mos as aulas esperando que, algum dia, 
recebêssemos [risos] 12. 

Originalmente, todos os fundadores le-

cionavam no Colégio e, ainda, trabalhavam 

em outros empregos, pois precisavam pa-

gar a construção e as parcelas do terreno. 

Mas a sala de aula não era a única tarefa 

que o Colégio exigia, eles faziam de tudo 

um pouco: o marketing era feito também 

por eles por meio de panfletagem em ruas 

e feiras, escalada de postes para colocação 

de faixas, visita aos colégios da região para 

divulgação, ou seja, todo esse serviço bra-

çal, como bem definiu o Professor Hermes, 

consumia parte do seu dia a dia13. 

Com tanta determinação e trabalho, ra-

pidamente, o Colégio começou a crescer e a 

ser reconhecido na região. O Jornal de São 

Miguel de junho de 1966, em uma reporta-

gem de capa, destacou o idealismo e o tra-

balho a serviço do ensino dos fundadores 

do Colégio e seus professores. 

Na reportagem, foram destacadas, além 

do trabalho dos professores e gestores, as 

11

12 Depoimento do Professor 
Gilberto Padovese, 
realizado em 27/6/2002.

13 Depoimento do 
Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, concedido aos 
autores em 10/4/2018.
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12  Professor Wilson  
João Zampieri.

13  Professor Helvécio 
Zampieri. 

14  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo.

15  Professor Gilberto 
Padovese.

obras de construção do Colégio à Rua Dr. 

Felix, 262 – A, no Alto Pedroso, em São Mi-

guel Paulista, e a importância para a edu-

cação das crianças e jovens dos modernos 

métodos pedagógicos utilizados na institui-

ção de ensino.

Com o sucesso do Colégio, novas salas 

foram construídas e mais professores, con-

tratados. Foram eles: Sebastião Batista de 

Oliveira, Rivalmir Pitta de Oliveira, Ivonilda 

Bocolli, José Galhardo Flores, José Sales de 

Monteiro, Maria José Bocolli, Myrthes Alves, 

Arilda Rodrigues, Alberto Siqueira, Laudelino 

Ferreira do Amaral.

E foi nesse ínterim de trabalho exausti-

vo que a primeira baixa entre os fundadores 

veio a acontecer. Com menos de um ano da 

fundação do Colégio, em 1966, Salvador Cor-

telli deixou de forma prematura e amistosa 

a sociedade, pois não tinha como acompa-

nhar essa maratona de trabalho; tinha mais 

idade que os outros e afazeres de seu outro 

colégio, que conflitavam com o empenho 

que o novo empreendimento impunha. Ou-

tros que também deixaram a sociedade por 

motivos parecidos foram Osair de Campos 

Pacheco e Jurandir Sancho Silva. Esses dois 

últimos saíram pouco antes da implantação 

dos cursos superiores.

A partir de então, os quatro amigos Her-

mes Ferreira Figueiredo, Gilberto Padovese, 

Helvécio Zampieri e Wilson João Zampieri, 

que se conheceram no bairro do Brás, conti-

nuaram a trajetória idealizada anteriormente: 

implantar um colégio particular e com um 

ensino de qualidade, em São Miguel Paulista.

O DESPERTAR DAS MEMÓRIAS
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HERMES FERREIRA FIGUEIREDO
 
No dia 18 de março de 1938, na pequena cidade de Mi-

rassol, no interior de São Paulo, nascia, em uma família 

remediada, mas de não muitas posses, Hermes Ferreira 

Figueiredo, o terceiro de quatro filhos de Joaquim Ferreira 

Figueiredo e Anna dos Santos Figueiredo, ele português, 

comerciante madeireiro,  e ela dona de casa.  Por um golpe 

do destino, viu-se órfão de pai cedo: Joaquim Ferreira Fi-

gueiredo faleceu com apenas 41 anos. Mas deixou a família 

amparada, com casa própria, para moradia, e uma segun-

da, para fins de aluguel.

Somando-se o providencial apoio, tanto afetivo como 

financeiro, do estimado avô materno, Manoel Maria dos 

Santos, o “Manelão Português”, como era conhecido, nun-

ca lhes faltou o essencial.

A família Figueiredo, após a perda paterna, houve por bem 

mudar-se para a próxima cidade de Bálsamo, também em São Paulo, de maneira a ficar mais perto dos 

avós maternos, que lá tinham uma propriedade rural. Amparados pelos avós, os netos puderam conti-

nuar seus estudos, normalmente. O pequeno Hermes, então com 8 anos, teve uma infância tranquila e 

alegre, típica de uma criança do interior,  ora ocupando-se dos afazeres escolares, ora desfrutando das 

horas de ócio e brincadeira de que gozava na fazenda: montava a cavalo, só ou na garupa do avô; nadava 

nos córregos e rios; e perambulava por todo canto, à procura de passarinhos e de toda sorte de diver-

sões que pudesse inventar. Foi, portanto, em Bálsamo que o menino Hermes cursou os primeiros anos 

do grupo escolar, inclusive o “Admissão”, série intermediária que ainda existia ao fim do currículo básico 

daquela época.  Admitido para o Ginásio, os anos letivos seguintes precisaram ser cursados não mais em 

Bálsamo, mas, sim, em Mirassol, sua vizinha cidade natal.

Hermes morou em Bálsamo até os 16 anos.  Nas horas vagas, rapazinho ativo e esperto que era, se 

virava como podia para conseguir algum dinheirinho extra, fosse para si, ou para ajudar sua mãe: en-

graxava sapatos, aqui e ali; vendia queijos e manteiga, produzidos na propriedade do avô;  e, nas festas 

religiosas e procissões, aproveitava a boa oportunidade para vender velas aos devotos. O jovem era, 

também, o filho encarregado de cuidar da horta doméstica, no quintal, onde eram cultivados rabanete, 

nabo, alface, almeirão, tomate, couve e outras verduras de época.

Em 1954, a família mudou-se para São Paulo.  Hermes, adolescente, ia em busca não só da 

oportunidade acadêmica, que sempre valorizou, mas, principalmente, de trabalho. Aos 17 anos, con-

seguiu seu primeiro emprego, como office-boy. Ao mesmo tempo em que trabalhava, cursava o 

Científico, no período noturno, no Liceu Acadêmico São Paulo.  Foi no Liceu que viria a travar conhe-

cimento e amizade com seu futuro sócio, Helvécio Zampieri, este, assim como ele, recém-chegado 

do interior – no caso de Helvécio, vindo de Birigui.

Nos anos seguintes, a rotina diária do amadurecido Hermes continuaria a se dividir entre os estudos 

e o emprego, desta vez como datilógrafo, em um banco. Ao se formar no Ciclo Médio, prestou vestibu-
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lar, e conseguiu passar para o curso de História, na Pontifícia Universidade Católica – PUC de São Paulo. 

No fim do primeiro ano, premido pelo relativo aperto financeiro em que vivia, o qual tornava difícil pagar 

uma faculdade como a PUC, Hermes tentou e conseguiu transferência para a afamada USP, faculdade 

pública onde terminou o Curso Superior – sempre trabalhando de dia e estudando à noite. No banco, 

trabalhou por seis anos, até conseguir um emprego melhor em uma empresa de fiação, tecelagem e 

confecção, onde fez carreira diversificada, por 15 anos: exerceu as funções de chefe de escritório (admi-

nistração, contabilidade, departamento pessoal e relacionamento com bancos) e, mais tarde, acumulou 

também a gerência de vendas.

O ano de 1965 viria a marcar profundamente sua vida profissional, lançando-o em um curso do qual 

não mais se desviaria: Hermes Figueiredo decidiu empreender, na área de Educação.  Em sociedade com 

Helvécio Zampieri, Wilson Zampieri, Gilberto Padovese, Osair de Campos Pacheco, Salvador Cortelli e 

Jurandir Sancho Silva, cofundou o Colégio Cruzeiro do Sul.  Foi o ponto de inflexão daquela que, a partir 

daí, viria a ser uma longa e bem-sucedida vida dedicada, com paixão e entusiasmo, à Educação e ao 

desenvolvimento do segmento educacional privado de São Paulo.  De fato, pouco depois, em 1972, os 

sócios expandiram a atuação para o ensino superior, com a fundação da Faculdade de Ciências Contábeis 

e Administrativas de São Miguel Paulista. Acostumado ao trabalho intenso, dia e noite, Hermes Figueiredo 

ainda prestou concurso público para agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, função que exerceu 

de 1976 a 1992, cumulativamente às atribuições de empreendedor e educador.

Com a criação da Universidade Cruzeiro do Sul, em 1993, deixou a função pública, por aposentadoria, 

para tornar-se o primeiro Reitor da Universidade, no período de 1993 a 1997. Desde então, ele passou 

a dedicar-se exclusivamente à Educação e ao grupo, que presidiu desde sua fundação, hoje intitulado 

Cruzeiro do Sul Educacional S.A., entidade resultante da fusão das mantenedoras Cruzeiro do Sul Em-

preendimentos Educacionais e Instituição Educacional São Miguel Paulista.

O Professor Hermes, como é respeitosamente chamado, é reconhecido não só como educador, 

mas como empresário de visão, que pensa no seu negócio, e, igualmente, no desenvolvimento do 

setor educacional, como um todo.  Com tino para liderança empresarial e talento para as articulações 

típicas da representação institucional da classe patronal, foi eleito vice-presidente do Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo – SEMESP, em 1993.  Na es-

teira do seu dedicado trabalho pelo desenvolvimento do segmento, foi eleito presidente do SEMESP 

em 2004, e reeleito continuamente desde então. Na condição de presidente do SEMESP, representa 

as instituições de São Paulo no Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.   

Ao longo dos anos, Hermes Figueiredo contribuiu também, em diferentes ocasiões, como Con-

selheiro da Presidência da Associação Brasileira das Entidades de Ensino Superior – ABMES,  

e da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP.

Reconhecido por suas contribuições para a Educação e para o setor educacional, Hermes Figueiredo foi 

agraciado pela Câmara Municipal de São Paulo com a Medalha Anchieta e com o título de Cidadão Paulis-

tano, tendo também sido membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura).

Em 1968, casou-se com Dagmar Rollo Figueiredo, com quem tem três filhos, Fabio, Patricia e Débora, 

os quais lhe deram oito netos e netas – Rafael, Helena, Beatriz, Gustavo, Bárbara, Guilherme, Paula e 

Maria. Se fosse possível definir uma personalidade tão multifacetada e fecunda, sob todos os ângulos e 

aspectos, em poucas palavras que lhe façam justiça, estas certamente seriam: família, trabalho, perseve-

rança, professor, educação e liderança.
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GILBERTO PADOVESE
 

O professor Gilberto Padovese nasceu na cida-

de de Birigui–SP, no dia 4 de outubro de 1937, 

descendente de imigrantes italianos que dei-

xaram a província de Veneza para buscar opor-

tunidades na lavoura de café no Brasil. Luigi 

Padovese, Tereza Zanin e os três filhos deixa-

ram a Itália pelo porto de Gênova em 1897, em 

direção a Santos. De lá, foram  encaminhados 

para trabalhar em fazendas de Ribeirão Preto.

Em 1900, o filho do meio do casal, Giovanni 

Padovese, casou-se com Amália Rosa Venturi-

ni, italiana também imigrante. Primo em italia-

no significa primeiro. E, em 1902, nasceu Primo 

Padovese, o primeiro Padovese brasileiro. Já em 

1916, a família adquiriu terras numa nova frontei-

ra agrícola que se abria no noroeste de São Paulo 

e mudou-se para Birigui. Primo Padovese conheceu Luiza Demarchi e os dois se casaram em Birigui. 

O Professor Gilberto foi o sexto filho, o caçula do casal. Sua infância toda foi nessa cidade do inte-

rior paulista, onde estudou o Primeiro Grau no Grupo Escolar Roberto Clark e o Ginasial no Ginásio 

Estadual de Birigui.

O Curso Normal (hoje equivalente ao Ensino Médio) foi concluído no Instituto Noroeste de 

Birigui. Posteriormente, como não havia a possibilidade de dar continuidade aos estudos na 

cidade, embarcou sozinho para São Paulo, mais especificamente para o bairro do Brás, para 

morar em uma república de estudantes provenientes de Birigui. Morando na república, traba-

lhou no Banco Noroeste para conseguir se sustentar, pagar a faculdade de Letras Clássicas na 

Pontifícia Universidade Católica – PUC de São Paulo.

Mesmo antes de sua formatura no ensino superior, começou  a lecionar no Colégio Caetano 

Cortelli, no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo. Casou-se, em 1965, com Cenyra Gajar-

doni Padovese e teve dois filhos, Fernando e Renato. Pessoa generosa, conciliadora, ética e, 

ainda, apaixonada por história e cinema, o Professor foi presença marcante em cada etapa da 

construção da Cruzeiro do Sul Educacional. Para a tristeza de todos, infelizmente, o Professor 

Gilberto nos deixou em uma quarta-feira de 2011, aos 74 anos de idade. Seu trabalho, inteligên-

cia, dedicação, respeito e generosidade serão sempre lembrados por todos que tiveram a honra 

de conviver com essa pessoa brilhante.

17



35

IRMÃOS ZAMPIERI
 

Os irmãos Zampieri nasceram na cidade inte-

riorana de Olímpia-SP – Helvécio em 7/7/1936 

e Wilson João em 3/11/1937 –, mas tiveram sua 

infância e adolescência em Birigui-SP. A história 

familiar remonta a outro continente, pois seus 

avôs paternos e maternos imigraram para o 

Brasil oriundos da Itália, em 1880 e 1888. Eram 

eles Giovanni Battista Zampieri e Ana Favaronni 

e Florindo Sgorlon e Emma Cilia Motta, respec-

tivamente. Seus pais, Archanjo Zampieri e Rosa 

Sgorlon, se conheceram na cidade de Olímpia, 

onde se casaram em 5/2/1931. O casal teve seis 

filhos: Nelson Antônio, Renê Aparecida, Walcyr 

Geraldo, Helvecio, Wilson João e Neide Maria. 

O patrono Archanjo Zampieri trazia consigo o 

espírito empreendedor e, em 1944, mudou-se 

com a família para Birigui, em busca de melhores dias, onde pode exercer suas várias habilida-

des no mundo do trabalho. Foi guarda-livros, comerciante de café, dono de empório de secos e 

molhados e locador de imóveis, entre outras atividades. Possuía, ainda, inúmeras propriedades. 

Já a matrona Rosa Sgorlon era exímia costureira, modista, professora de corte e costura e co-

merciante de tecidos e roupas prontas, enquanto cuidava da educação dos filhos. Com muito 

trabalho, todos concluíram seus cursos médios e superiores. Esse espírito de empreendedoris-

mo foi herdado por todos seus filhos e nesse caminho seguiram os caçulas Helvécio e Wilson. 

WILSON JOÂO ZAMPIERI, licenciado em Física pela USP, mas também adepto da História, 

sempre teve foco nas suas atividades profissionais, compenetrado, dedicado e, acima de 

tudo, com visão de futuro. Todas essas virtudes estão impressas na sua gestão, pois ocupou 

todas as funções administrativas e pedagógicas: Professor, Secretário, Coordenador Geral, 

Diretor Geral das Faculdades Integradas, Pró-Reitor Acadêmico e, finalmente, 2.º Reitor da 

UNICSUL (1997-2001). De semblante sério e de postura objetiva, sempre soube respeitar seus 

companheiros de trabalho. Com uma voz serena e calma, soube falar e se fez ouvir. E é jus-

tamente por isso que é lembrado por todos os amigos com muito carinho e respeito. Atual-

mente, é empresário/empreendedor e exerce atividades voluntárias como Conselheiro no 

Centro de Integração Empresa–Escola – CIEE, desde 1998, no Instituto Mauá de Tecnologia – 
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IMT, no Conselho Superior de Estudos 

Avançados – CONSEA, da FIESP, na 

Congregação Faculdade de Medicina 

de Jundiaí – FMJ e no Conselho Cura-

dor do Hospital Universitário – HU, 

da FMJ. É Cidadão Jundiaiense 2017, 

título outorgado pela Câmara Mu-

nicipal de Jundiaí-SP. Trabalhou 40 

anos como educador e orgulha-se de 

ser um dos fundadores da UNICSUL, 

junto com seu irmão Professor Mestre 

Helvécio Zampieri.

HELVÉCIO ZAMPIERI, com Licen-

ciatura em Geografia pela Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de São 

Bento da PUC-SP, em 1965. Foram 

tantas as visitas técnicas e culturais 

que efetuou durante o curso de graduação, que adquiriu o hábito de visitar novos locais e, 

com isso, granjeou um sem-número de novas amizades, enquanto desenvolvia suas ativida-

des esportivas com muita ênfase e determinação, práticas efetuadas até hoje. Esse compor-

tamento foi valioso quando o grupo educacional fundou a UNICSUL. E foi justamente esta 

característica que o habilitou a estar durante oito anos à frente da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários da Universidade Cruzeiro do Sul (1993-2001), pois fazia muito bem a media-

ção entre a comunidade e o grupo. O fruto do seu trabalho até hoje está ativo na intrínseca 

relação que o grupo educacional mantém com as regiões em que está inserido. Tão logo o 

MEC reconheceu a UNICSUL, era preciso muita divulgação dos cursos junto à Comunidade da 

Zona Leste de São Paulo. A solução foi trazer os alunos dos colégios estaduais da região para 

conhecerem a UNICSUL. O Professor Helvécio fez isso com maestria e dedicação. Nos dias de 

hoje, a posição da UNICSUL está consolidada, graças à boa relação da escola com a comuni-

dade onde está inserida. Fez uma proeza como docente: conseguiu converter as duras aulas 

de Estudos de Problemas Brasileiros, obrigatórias durante o governo militar (1964-1985), em 

suaves apresentações dos alunos, seguidas de debates. Trabalhou também 40 anos como 

educador e orgulha-se do título de Mestre em Geografia, que obteve na USP , nos idos de 

1984, com o tema “A Indústria de Calçados em Birigui”, e de ser um dos fundadores da UNI-

CSUL, junto com seu irmão Professor Wilson João Zampieri. Exerceu também as atividades 

de industrial em Guarulhos-SP; comerciante e representante comercial em São Paulo-SP. 

Atualmente, é empresário/empreendedor.
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1.3. O SONHO SE  
TORNOU REALIDADE 

O Colégio Cruzeiro do Sul se tornou rapida-

mente referência na Zona Leste de São Paulo 

e, como não poderia deixar de ser, um grande 

espaço de sociabilidade para as comunidades 

interna e externa. Várias festas e comemora-

ções eram organizadas e realizadas na escola. 

Os alunos e seus pais, outros moradores do 

bairro de São Miguel e adjacências encontra-

ram no Colégio mais uma opção de lazer, uma 

das poucas existentes naqueles anos, para po-

derem se divertir.

Desde seu surgimento, o Colégio Cruzei-

ro do Sul teve nas relações pessoais (alunos, 

professores, gestores e comunidade) caracte-

rísticas de família e isso nunca foi considerado 

um ponto negativo; muito pelo contrário: esse 

é o ponto de maior distinção dessa Institui-

ção. Afinal, para nossos familiares, desejamos 

o melhor e apostamos alto e os quatro jovens 

professores pensavam assim em relação aos 

seus alunos, pois lecionavam com carinho, não 

colocavam questões financeiras antes das aca-

dêmicas, contratavam professores e funcioná-

rios administrativos dedicados e com um perfil 

humano, ou seja, todos entregavam o melhor 

de si. Não foi à toa que contavam com mais 

de 200 alunos logo no primeiro ano de suas 

atividades. Nas palavras de Neli Rosa Corrêa, 

Tesoureira que está na Instituição até a atua-

lidade, mas que começou sua trajetória como 

Auxiliar de Biblioteca e, depois, foi Secretária: 

[...] Cruzeiro para mim é tudo... É minha 
vida. Se eu tivesse que começar de novo 
aqui, eu começaria [...] A maior parte da mi-
nha vida fiquei na Instituição, aprendi tudo 
[...] Eu não me vejo em outro lugar. Eles 
criaram uma família [...] Cruzeiro faz parte 
da minha família. Acho que da minha veia, 
se cortarem, vão sair estrelinhas! Se cortar 
meu coração, vai ter uma estrelinha... Não 

sei se consegui devolver tudo o que eu con-
segui, tudo o que eu sou para eles... Mas, 
com certeza, uma gratidão inestimável eu 
tenho. Agradeço cada momento que eu vivi 
aqui, cada minuto [...]14. 

Desse modo, observamos que os fatos coti-

dianos de uma instituição de ensino geram não 

só a autoimagem, como também uma imagem 

construída nas relações pessoais, que é trans-

mitida para toda a sociedade. Nesse sentido, as 

vivências, experiências e troca de saberes são 

fundamentais, pois apresentam uma multipli-

cidade de possibilidades quando analisamos o 

passado e refletimos sobre o futuro.

Naqueles anos, para atender a procura que 

começava a surgir por cursos técnicos profis-

sionalizantes, mais especificamente em 1969, 

os fundadores abriram o Curso Técnico de 

Contabilidade, que funcionava no mesmo local 

do Ginásio Comercial. 

Ainda no final da década de 1960, pen-

sando em atender um público com outro per-

fil, um perfil generalista, foi criado o Colégio 

Acadêmico. Posteriormente, na transição dos 

anos 1960 para os 1970, a oferta dos Cursos 

Técnicos aumentou e se iniciaram os Cursos 

de Secretariado, Eletrônica e Processamento 

de Dados, sendo esse último uma grande no-

vidade para o ano de 1975. 

Além dos Cursos Técnicos, para atender às 

necessidades dos moradores de São Miguel 

Paulista e região, outros começaram a ser ofer-

tados, tais como: Supletivo e Datilografia. 

Essas histórias serão contadas logo mais!

14 Depoimento de Neli Rosa 
Corrêa, concedido aos 
autores em 21/9/2018.

20  Convite da Festa 
Junina realizada no 
Colégio Cruzeiro do 
Sul, 1969. 
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21  Marcia, Cândido da Silva,  
Neli Rosa Corrêa e Nivalda  
Gomes Rezende. 

22  23  Fachada do Colégio  
Cruzeiro do Sul, década de  
1970, Rua Dr. Félix (atual  
José Aldo Piassi). 
   
24  Sala de Aula do Colégio  
Cruzeiro do Sul, década  
de 1970, Rua Dr. Félix (atual  
José Aldo Piassi). 

25  Sala dos Professores do  
Cruzeiro do Sul, década  
de 1970, Rua Dr. Félix (atual  
José Aldo Piassi). 
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26  Professores e alunos na sala de 
aula, década de 1970, Rua Dr. Félix 
(atual José Aldo Piassi). 
 
27  Sala de aula de Datilografia, 
década de 1970, Rua Dr. Félix  
(atual José Aldo Piassi). 

28  Lourdes Figueiredo Cesare, 
Secretária do Colégio de 1970 a 1975. 
 
29  Folheto de Propaganda dos 
Cursos Técnicos, 1976. 

30  Folheto de Propaganda do Curso 
Supletivo, 1976.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  
E DO DESPORTO

SEÇÃO I
DA EDUCAÇÃO

Art. 207* – As universidades gozam 
de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão.

* Emenda Constitucional  nº 11/96.
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 O sonho de constituição de um colégio  
já havia se tornado realidade na década de 1970, 
mesmo assim, a intenção dos idealizadores era 

continuar com o desenvolvimento da Instituição  
no bairro de São Miguel Paulista, afinal, o 

crescimento dos indivíduos só pode ser alcançado 
com a construção do conhecimento. 

Nesse sentido, novos projetos começaram a ser idealiza-

dos, inclusive, os de abertura de cursos superiores.

É claro que nada seria tão simples, afinal, a década 

de 1970 foi marcada pela implantação da reforma uni-

versitária (Lei n.º 5.540) de 1968 e o que podemos ve-

rificar nesse período é que, infelizmente, a maior parte 

dos estudantes que conseguia acesso ao ensino superior 

público, com algumas exceções é claro, era oriunda de 

classes mais abastadas. E os menos favorecidos econo-

micamente? Como atender a esse público que por direi-

to deveria estar no ensino superior, mas que por diversos 

motivos, inclusive políticos, não conseguiam?

Naquele contexto, apesar do cenário não ser nada 

favorável para instituições que buscavam oportunizar 

o ensino superior de forma particular, afinal os precon-

ceitos já existiam e, com eles, as várias dificuldades 

para obtenção deste objetivo, os fundadores do Co-

légio Cruzeiro do Sul não desistiram de lutar por mais 

um objetivo. Assim, a situação começa a se transfor-

mar em São Miguel Paulista, quando os trabalhadores 

da periferia da cidade de São Paulo conseguem acesso 

ao ensino superior através da Instituição Educacional 

São Miguel Paulista. 

Vamos entender como tudo aconteceu.

PARTE I I

O  PORTA L  PA R A  
O  F U T U RO 
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O PORTAL PAR A O FUTURO

2.1. LUZ PRÓPRIA

Se os anos 1960 foram chamados de efer-

vescentes, o que dizer dos anos 1970 e dos 

anos 1980 do século XX? 

Os conturbados anos 1970 e 1980 foram 

marcados por importantes manifestações 

culturais e sociais, ao mesmo tempo, por 

crises políticas e econômicas das mais va-

riadas ordens... A Guerra Fria, o escândalo 

Watergate, na América Latina ditaduras 

violentas. O Brasil não estava incólume a 

todo esse contexto mundial, tudo reverbe-

rava por aqui!

O milagre econômico que aconteceu du-

rante o governo militar, começa a dar sinais 

de enfraquecimento. A indústria e o comér-

cio começavam a sentir e, para manter a eco-

nomia “funcionando”, os militares fizeram 

muitos empréstimos internacionais a juros 

altos. Nesse contexto, o descontentamento 

popular começa a ser ouvido e a “populari-

dade” dos militares começa a decair.

E o que estava acontecendo em São Mi-

guel Paulista nessa conjuntura?

A transformação espacial indicava que 

o bairro navegou na maré do “desenvolvi-

mento acelerado” ocorrido na década de 

1970, mas a oferta de trabalho no bairro 

diminuía cada vez mais, obrigando seus 

moradores a buscar trabalho na região cen-

tral de São Paulo ou nas cidades vizinhas, 

transformando o local em dormitório e di-

ficultando cada vez mais a vida de quem 

quisesse estudar.

Compreendendo essas dificuldades pe-

las quais passavam muitos brasileiros e não 

somente os moradores de São Miguel Pau-

lista e, também, para atender a procura que 

começava a surgir por cursos técnicos pro-

fissionalizantes, como vimos anteriormen-

te, na transição da década de 1960 para a 

década de 1970, o Colégio Cruzeiro do Sul 

iniciou a oferta de Cursos Técnicos, além do 

Ginásio Comercial, do Colegial Acadêmico e 

de outros cursos fundamentais para a épo-

ca, como Supletivo e Datilografia. 

Como resultado da oferta de novos cursos, 

várias turmas foram abertas e a qualidade dos 

mesmos e dos seus professores foi sendo co-

nhecida em toda a região. Naquele contexto, 

as turmas dos cursos noturnos eram as que 

possuíam mais alunos, afinal, em um bairro 

de trabalhadores, a rotina de associar traba-

lho e estudo no período da noite era comum. 

Situação que pouco se alterou com o passar 

dos anos, principalmente nos bairros periféri-

cos da cidade de São Paulo.

 Apesar do aumento significativo no nú-

mero de alunos, para que o Colégio conti-

nuasse a crescer, os fundadores optaram por 

31  Decreto de 
Autorização para o 
Funcionamento do 
Curso Colegial de 
Contabilidade.  
Diário Oficial, 
21/4/1970. pág. 16. 
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não fazer nenhuma retirada, ou seja, tudo o 

que recebiam era reinvestido e, consequen-

temente, nos primeiros anos da década de 

1970, todos continuaram com suas ativida-

des paralelas no mundo do trabalho (docên-

cia, comércio, indústria etc.), além de lecionar 

no Colégio e dividir as tarefas de propagan-

da, divulgação, direção, entre outras.

Na metade da década de 1970, com o 

aumento na quantidade de matrículas, por 

causa da abertura de novos cursos, o cres-

cimento se intensificou. Vários laboratórios 

foram construídos, assim como várias salas 

de aula (aproximadamente 24 salas), resul-

tado da excelência no ensino, seriedade e, 

consequentemente, da grande procura por 

parte dos moradores de São Miguel Paulis-

ta e de localidades próximas.

Naqueles anos, vários foram os profes-

sores que passaram pelas salas de aula do 

Colégio. Muitos deles permaneceram por 

muito tempo e, com o passar dos anos, fo-

ram assumindo outras funções e respon-

sabilidades, como Coordenação, Direção 

etc., sempre com o olhar atento da Inspe-

toria de Ensino. 

Ainda na década de 1970, os fundadores, 

em pesquisas realizadas com os moradores 

do bairro, identificaram outra necessidade, 

o Curso Supletivo. Mais um desafio que foi 

enfrentado com muita devoção pelos em-

preendedores!

O Supletivo, inicialmente, foi organizado 

pelo Professor Gilberto Padovese e pela Pro-

fessora Sueli Cristina Marquesi, que come-

çou sua atuação no Colégio Cruzeiro do Sul 

em 1976. Nas palavras da Professora Sueli:

[...] Eu comecei a trabalhar no dia 5 de 
março de 1976, no Colégio Cruzeiro do 
Sul, com 22 anos. Eram aulas de Portu-
guês no Ensino Médio, que se chamava 
Colégio Técnico. Então, eu dava aulas 
de Português para o Técnico em Eletrô-
nica, para o Técnico em Processamento 

de Dados, para o Técnico em Contabi-
lidade. Eram 20 aulas por semana. Só 
que nesse ínterim eu também comecei 
a me diferenciar como professora e aí 
eles me convidaram para coordenar a 
área de Ciências Humanas do Colégio. 
[...] Nesse período, o Colégio queria 
oferecer um Curso Supletivo. [...] Aí eu 
montei e fui Coordenadora do Curso 
Supletivo [...]15. 

O Curso Supletivo foi muito desejado 

por vários moradores do bairro e adjacên-

cias, afinal em locais periféricos, onde pou-

cas pessoas possuem a oportunidade de 

estudar, até porque a entrada no mundo do 

trabalho é muito precoce, a necessidade de 

formação é sempre uma demanda. Com o 

Curso Supletivo, mais um dos vários objeti-

vos dos fundadores foi alcançado e com ele, 

ainda, mais uma vez, o Colégio Cruzeiro do 

Sul auxiliou no desenvolvimento de muitas 

pessoas e do bairro de São Miguel Paulista.

Os Cursos Supletivos, portanto, ofere-

ciam a oportunidade ímpar, para os jovens 

e também para os adultos, de concluir seus 

estudos e de se capacitar para o mercado 

de trabalho.

A década de 1970 realmente foi marcada 

por grandes iniciativas e crescimento! Mas, 

as novidades não parariam por aí. No final 

de 1970, mais especificamente em 7 de 

dezembro de 1979, foi divulgada no Diário 

Oficial do Estado a tão aguardada Habili-

tação Profissional de Nível Médio Técnico 

em Informática. No fim dos anos 1970, a 

Informática começou a ganhar espaço no 

Brasil e, com isso, novas possibilidades de 

atuação no mundo do trabalho passaram a 

surgir, despertando o interesse de muitos 

jovens pelo País.

Com o sucesso do Colégio e seus cursos 

e, ainda, por meio de pesquisas e conversas 

com os moradores da região, os fundado-

res identificaram mais uma necessidade e, 

15 Depoimento da Professora 
Sueli Cristina Marquesi, 
realizado em 25/6/2002. 
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32  Diploma do Curso 
Técnico em Contabilidade, 
30/1/1974. 

33  Ponto dos professores 
que lecionavam no Colégio 
Cruzeiro do Sul, com as 
assinaturas dos fundadores 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, Professores 
Hermes Ferreira Figueiredo e 
Wilson Zampieri, 23/3/1972. 

34  Documento de 
aproveitamento e Frequência 
dos Alunos do Ginásio, 1970. 
 
35  Relação de alguns 
professores que lecionavam 
no Colégio Cruzeiro do Sul, 
4/2/1972. 
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36  Professor Flávio Benedicto Viana, 
Professor Gilberto Padovese e Professor 
Wilson Zampieri na Formatura do  
Curso Supletivo, turma de 1979.

37  Professores Hermes Ferreira 
Figueiredo, Helvécio Zampieri,  
Gilberto Padovese e Wilson  
Zampieri na Formatura do  
Curso Supletivo, 1983. 
 
38  Dedicatória do Professor  
Helvécio Zampieri na fotografia  
da Formatura do Curso Supletivo, 1983. 

39  Convite de Formatura do  
Curso Supletivo, 1983. 
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então, optaram por mais um grande avan-

ço na Instituição de Ensino e foi assim que, 

na transição da década de 1970 para a de 

1980, nasceu o Cruzeirinho, que ofertava 

os Cursos Maternal, Jardim, Pré-escolar e, 

também, o atual Ensino Fundamental.

 O Cruzeirinho foi muito desejado pe-

los moradores do bairro, pois a oferta de 

cursos que atendiam aos pequenos era 

praticamente inexistente em São Miguel 

Paulista e nos bairros próximos.

O projeto dos cursos infantis ofertados 

pelo Cruzeirinho foi pensado com muita 

seriedade e carinho pelo Professor Gilber-

to Padovese e pela Professora Maria Luí-

za Cardoso de Oliveira. Nas palavras da 

Professora:

[...] Os mantenedores pretendiam criar 
os Cursos de Educação Infantil e En-
sino Fundamental e pediram a minha 
colaboração, tendo em vista que a for-
mação acadêmica era compatível e 
já estava trabalhando com o Ensino 
Fundamental. Atuei na montagem dos 
cursos e procuramos um profissional 
para a Coordenação, mas estava difí-
cil, pois as pessoas entrevistadas já ti-
nham os horários comprometidos. Eu 
não pretendia deixar a escola pública, 
mas, como ainda não era concursada, 
resolvi arriscar e pedi a minha exone-
ração do funcionalismo estadual. Tomei 
esta decisão porque já estava muito en-
volvida no processo e gostei desta nova 
experiência. Assim, aceitei o convite 
para a Coordenação dos novos cursos 
do Colégio, que ocupariam os espaços 
físicos ociosos dos prédios, pois ape-
nas o período noturno era totalmente 
preenchido. No período da manhã, ape-
nas algumas salas eram ocupadas e à 
tarde não havia atividades regulares. 
Foi exatamente neste período que os 

novos cursos iniciaram as atividades, 
no dia 16 de fevereiro de 1976, com ape-
nas três classes e um total de 72 alunos. 
Educação Infantil (Jardim e Pré), com 
a Professora Sônia Ramos Ferrante; o 
Ensino Fundamental (1.ª série), com a 
Professora Leonilda Julião; e a 2.ª série 
ficou comigo. Na Direção estava o Pro-
fessor Gilberto Padovese, eu respondia 
pela Coordenação e a Nivalda, pela 
Secretaria. Em virtude do número de 
alunos da 2.ª série ser pequeno, eu acu-
mulei os cargos de Coordenadora e Pro-
fessora neste primeiro ano. Nos anos se-
guintes, o crescimento da quantidade de 
alunos foi rápido. O Professor Gilberto 
continuou na Direção por vários anos 
e eu assumi a Direção oficialmente em 
2001.[...]16. 

O carinho da Coordenadora Maria Luíza 

e a dedicação de todos os envolvidos com 

o projeto do Cruzeirinho resultaram em um 

grande crescimento dos cursos, com um sig-

nificativo aumento no número de matrículas.

Ao mesmo tempo em que os alunos do 

Colégio Cruzeiro do Sul participavam de 

várias atividades junto aos seus professo-

res, o Cruzeirinho não ficava para trás! Os 

dedicados professores estavam sempre 

organizando as melhores aulas e, também, 

atividades diversas para esse novo público 

que chegou para ficar.

Os alunos do Jardim da Infância e do 

Pré-primário tinham entre 4 e 6 anos. Cada 

vez mais, os fundadores percebiam o au-

mento de matrículas para esses cursos, que 

pode ser justificado, também, por uma sé-

rie de bolsas e descontos que passaram a 

ser praticados pela Instituição.

[...] Houve uma época em que chegamos 
a ter 2 mil alunos. Era uma fase tão fa-
miliar, que, quando chegava a campa-

16 Depoimento da Professora 
Maria Luíza Cardoso de 
Oliveira, concedido aos 
autores em 20/9/2018.
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nha da matrícula, o Professor Hermes 
era sempre muito envolvido e, também, 
o Professor Gilberto. O Professor Her-
mes queria saber quantos alunos iam 
ter, quantas turmas seriam formadas 
e prometia: “Se você fizer 2 mil matrí-
culas, Eliana, eu vou te dar uma cane-
ta com seu nome gravado”. E a gente 
trabalhava muito, era uma felicidade 
cada matrícula que fazia. Quando atin-
gíamos a meta, cobrava minha caneta. 
Era muito engraçado, eu era jovem, e o 
Professor Hermes respondia: “Esque-
ci, já comprei, mas esqueci de trazer!” 
No outro dia, eu perguntava de novo: 
“Professor, cadê minha caneta?” Igual 
a uma criança quando a mãe oferecia 
uma coisa e não dava. E, de novo: “Cadê 
minha caneta?” Teve um dia em que ele 
chegou e eu cobrei outra vez. O carro do 
Professor estava parado na porta. Ele 
disse: “Vem cá! Entra aí!” E ele me le-
vou numa relojoaria na esquina da Rua 
Serra Dourada. Comprou lá uma cane-
ta banhada e com o nome gravado, num 
estojo bonito. Falou para a moça: “Vim 
buscar”. Pegou e entregou: “Está aqui 
sua caneta!” Fiquei tão feliz que a tenho 
até hoje. [...]17 

O aumento das matrículas sempre foi 

um objetivo e, para isso, vários foram os 

meios empregados. Temos que lembrar 

que, durante um bom tempo, o Cruzei-

ro foi o único Colégio particular da região, 

mas, com o surgimento da concorrência, 

foi implantada uma política de desconto 

para matrículas de outros filhos, ou seja, 

um desconto gradativo, condicionado ao 

número de filhos matriculados. Os des-

contos não diminuíram a qualidade de 

ensino, muito pelo contrário! Enquanto a 

concorrência reduzia os preços em detri-

mento da qualidade, o Colégio Cruzeiro do 

Sul continuava se impondo através do en-

sino de excelência.

Muitas foram as crianças que passaram 

pelos bancos escolares do Cruzeirinho e do 

Colégio Cruzeiro do Sul. Na maior parte das 

vezes, elas entravam muito novinhas, logo 

no Jardim da Infância, e permaneciam até 

os últimos anos do Ensino Secundário.

O número de alunos crescia, mas as 

turmas em sala de aula não eram muito 

grandes, o que favorecia ainda mais o aten-

dimento diferenciado por parte dos profes-

sores para seus alunos. 

Todos os filhos dos fundadores estuda-

vam no Cruzeirinho e no Colégio Cruzeiro 

do Sul e, como não podia deixar de ser, de-

veriam sempre dar o exemplo. Nas palavras 

de Fabio Ferreira Figueiredo, filho do Pro-

fessor Hermes:

[...] em casa (referindo-se ao uniforme 
escolar), se o tênis era azul-marinho, 
o nosso não podia ter um risquinho 
branco. Tolerância zero com a gente. A 
exigência era maior [...] Me lembro que, 
uma vez, o Colégio foi no programa da 
TV Cultura É Proibido Colar, do Fa-
gundes (ator Antonio Fagundes). Hou-
ve um sorteio porque não  seria  possível  
levar  todos  os alunos e, se não me enga-
no, só minha irmã Patricia foi sorteada. 
Nós todos não fomos [...] 18. 

Os filhos dos fundadores eram tratados 

de forma igualitária por seus colegas de tur-

ma e, também, pelos professores e funcio-

nários, ou seja, assim como todos os outros 

alunos, precisavam estudar muito para se-

rem aprovados, ter bom comportamento, 

respeitar os professores etc. Mas não pode-

ríamos esperar outra coisa, uma vez que a 

seriedade sempre esteve presente em todas 

as ações dos fundadores e, consequente-

mente, o legado foi passado para seus filhos.

17 Depoimento de Eliana 
Matos Salina, concedido 
aos autores em 11/5/2018.

18 Depoimento do Professor 
Fabio Ferreira Figueiredo, 
concedido aos autores em 
16/4/2018.
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44  Turma do Cruzeirinho,  
década de 1980, Avenida  
Dr. Ussiel Cirilo. 

45  Marcelo José Pereira  
Zampieri e sua turma no 
Cruzeirinho, 1976. 

46  Patricia Figueiredo (I),  
Mauro Zampieri (II) e sua  
turma na sala de aula  
do Cruzeirinho, 1976. 

47  No canto superior esquerdo, 
Fabio Ferreira Figueiredo, na  
Sala de Aula do Cruzeirinho, 1976. 

48  Sala de aula do Cruzeirinho, 
1976.
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49  Sala de aula do  
Cruzeirinho, 1976. 
 
50  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo e Simone 
Simões, na formatura da 
Pré-Escola, 1977.

51  Recordação escolar 
das crianças do Colégio 
Cruzeirinho, 1977. 

52  Turma do Jardim da 
Infância de Débora Ferreira 
Figueiredo (terceira da 
direita para esquerda, na 
última fileira), década de 
1970.

53  Comunicado de abertura 
de matrícula do Colégio 
Cruzeirinho. 
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54  Professor Ademar Ianello, 
Professora Darci Privato, 
Fabio Ferreira Figueiredo e sua 
turma do Colégio, 1979. 

55  Fabio Ferreira Figueiredo, 
1979. 

56  Ata de Resultados Finais 
dos Alunos da 1.ª Série A, 
turma de Fabio Ferreira 
Figueiredo e Marcelo José 
Pereira Zampieri, 17/12/1976. 

57  Registro de Matrículas da 
Maternal A, turma de Helvécio 
Zampieri Filho, 1983.
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[...] Naquela época o Professor Helvé-
cio tinha seus filhos matriculados aqui, 
assim como os Professores Gilberto, 
Hermes e Wilson. Todos os filhos dos 
quatros estudavam aqui. Tanto a gen-
te se reportava a eles (referindo-se 
aos fundadores) por conta do trabalho 
quanto sobre o desenvolvimento de to-
dos os alunos. A gente via harmonia na-
quela época, nunca vi nada de diferen-
te, acho que eles tinham um trabalho 
muito harmônico, um complementava 
o trabalho do outro.19

 

“Sou o primeiro filho desses funda-
dores a nascer, em 1968. Acompanho 
essa história bem de perto. As fotos que 
estão neste livro da construção do pré-
dio da Unidade II do Colégio, em 1976, 
foram tiradas por meu pai (Gilberto 
Padovese) e eu estava junto.  Meu pai 
trabalhava manhã, tarde e noite e eu 
consegui ter mais convivência com ele, 
porque eu estudava onde ele trabalha-
va. Levantávamos juntos para irmos 
ao Colégio e voltávamos juntos para 
almoçar. Tratam-se de famílias extre-
mamente trabalhadoras e empreende-
doras. Desde que me conheço por gente, 
vejo prédios sendo construídos, cartei-
ras  sendo  compradas,  cursos sendo 
implantados e muito trabalho. Tudo o 
que ganhavam era reinvestido no pro-
jeto deles. E os princípios se mantêm até 
hoje, pois continuo vendo prédios sendo 
construídos, carteiras sendo compra-
das, cursos  sendo  implantados e, ago-
ra, outras instituições de ensino sendo 
adquiridas. Ao olharmos as outras 
entidades de ensino que surgiram na 
mesma época e nas mesmas condições, 
vejo que realmente fomos um caso mui-
to distinto e de muito sucesso.”20

Naqueles tempos, os Colégios Cruzeiro 

e Cruzeirinho eram muito queridos por to-

dos os moradores do bairro, afinal, profes-

sores, coordenadores e também o Diretor, 

Professor Gilberto Padovese, que já havia 

substituído o Professor Osair na Direção, 

trabalhavam incansavelmente para ofertar 

um ensino com muita qualidade. E era jus-

tamente o Professor Gilberto o diferencial 

dos Colégios...

Sempre à frente dos Colégios, como Pro-

fessor e Diretor, estava presente e disponível 

para todas as demandas dos alunos, pais, 

professores e coordenadores. O respeito e 

admiração que as pessoas tinham por ele se 

justificava: sua seriedade, inteligência, genti-

leza e cortesia cativavam a todos.

[...] Ele sempre foi uma pessoa que eu 
observei gostar muito de criança. Às 
vezes, quando dava o horário de saída e 
entrada de período, ele saía da sala dele 
para ver as crianças descerem na fila. 
Aí, o Professor Gilberto passava a mão 
na cabeça de um, chamava o outro, 
conversava com um aluno, com outra 
menina. Ele amava esse universo... Na 
escola com as crianças, estava sempre 
presente, em formaturas, festivida-
des, comemorações, sempre... Os pais 
tinham uma confiança muito grande 
nele. Por exemplo, naquela época, a 
gente tinha atividades de monitoria, 
que hoje pode ser uma prática comum, 
mas naquela época não... Assim como 
eu fui convidada a trabalhar no Colé-
gio, porque ele olhava o prontuário, ele 
observava os de todos os alunos. Era 
rotina olhar prontuário, nota... Se o 
aluno não estava indo bem, quantas ve-
zes mandou chamar o estudante, sen-
tou com ele e orientou e aconselhou. Ele 
fazia esse trabalho já naquela época. 

20 Depoimento de Fernando 
Padovese, concedido aos 
autores em 20/08/2019.

19 Depoimento de Eliana 
Matos Salina, concedido 
aos autores em 11/5/2018.
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58  Professores Gilberto 
Padovese, Wilson 
Zampieri e José 
Salles Monteiro em 
Comemoração ao Dia 
dos Professores, 1971. 

Quando queria dar uma atividade de 
monitoria para um aluno, por exemplo, 
chamava e fazia por onde merecer e di-
zia: “Você vem trabalhar comigo, que-
remos saber de suas notas, do seu bole-
tim, como você está”. E ele falava com 
os pais e com o aluno, sempre atendeu 
o aluno! E nunca só no momento de dar 
uma advertência ou de dar uma bronca 
ou coisa assim, era para orientar. Ele 
punha o estudo em primeiro lugar. Va-
lorizava demais e queria que os alunos 
valorizassem aquilo que eles tinham e 
que a escola oferecia [...].21 

Gilberto Padovese era respeitado pela 

garotada do Colégio, enquanto Professor e 

Diretor, por ter uma estatura alta e ter uma 

postura enérgica quando necessário. Essas 

características lhe renderam o apelido de 

Gilbertão e não era troça da garotada, pelo 

contrário, representava quão grande era 

essa figura para os jovens alunos. Um episó-

dio que exemplifica essa visão da garotada 

quem nos traz é seu filho Renato Padovese:

[...] Eu lembro que todos os colegas ti-
nham um pouco de medo do meu pai. 
Ele era conhecido como Gilbertão. Todo 
mundo tinha preocupação de ir para a 
sala dele, embora quem coordenava o 
Colégio era a Professora Maria Luí-
za. Era muito mais na sala dela que os 
alunos mais terríveis iam parar do que 
na do meu pai, mas ele era a referência 
de autoridade. Eles diziam: “Seu pai é 
muito bravo!” E eu respondia: “Não 
é não”... Mas em casa era diferente do 
Colégio, óbvio. [...] Só contando uma 
história para mostrar essa autoridade 
do meu pai. Eu me lembro uma vez que 
havia uma rivalidade entre o Colégio 
Dottori e o Cruzeiro. Eu estudei lá na 
Vila Pedroso, mas o terceiro ano já foi 
na Vila Jacuí. Com o novo prédio do 
Colégio, a gente já se mudou para lá 
e, uma vez, alunos do Dottori bateram 
em um aluno do Cruzeiro (Dottori ain-
da era na Pedroso). Aí, depois da aula, 
quando chegou a notícia que tinha ha-
vido essa confusão, os alunos do Cru-
zeiro em peso subiram para a porta do 
Dottori, para esperar aquele que teria 
batido no aluno do Cruzeiro. Queriam 
pegar ele, ficou forrado de estudantes 
do Cruzeiro na porta do Dottori. Eu 
não fui, só soube da história. Uma hora 
passou uma viatura da polícia e nin-

21 Depoimento de Eliana 
Matos Salina, concedido 
aos autores em 11/5/2018.
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59  Professor Gilberto  
Padovese no Concurso  
“A Mais Bela Estudante”

60  Laboratório de Eletrônica, 1972.

61  Jornal Cruzeiro do Sul, Ano 1,  
n.º 1, julho de 1988. 

62  Aula no Laboratório  
de Eletrônica, 1972. 
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63  Alunos do Colégio Cruzeiro 
do Sul, 1978. 

64  Alunas do Colégio Cruzeiro 
do Sul, 1978. 

65  Alunos do Colégio Cruzeiro 
do Sul com o inspetor “Sr. 
Agostinho”, década de 1980, 
Av. Dr. Ussiel Cirilo.
 
66  Alunos do Colégio Cruzeiro 
do Sul, década de 1980, Rua Dr. 
Félix (atual José Aldo Piassi).  
 
67  Na 1ª fileira, ao centro, o 
Professor José Salles Monteiro 
com os alunos do Colégio 
Cruzeiro do Sul, década de 
1980, Av. Dr. Ussiel Cirilo.
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68  Professor Carlos 
Augusto de Andrade 
e as Professoras Sueli 
Cristina Marquesi, Janice 
Valia de Los Santos, 
Maria Aparecida Penalva 
e Vanda Rutkowski 
Tognarelli, entre outros, 
em comemoração dos 
professores e funcionários, 
década de 1980.

69  Professora Maria Luíza Cardoso de Oliveira, Professor Flavio 
Benedicto Viana, Professor José Salles Monteiro, entre outros, em 
comemoração dos professores e funcionários, 1983.

71  Professor Ramalho, Professor Wagner Sanches, Professora Maria 
Aparecida Martins Penalva, entre outros, em comemoração dos 
professores e funcionários, 1983. 

70  Professoras Maria Aparecida Martins Penalva e Vanda 
Rutkowski Tognarelli, entre outros, em comemoração dos 
professores e funcionários, 1983.

72  Comemoração dos professores e funcionários, 1983. 

68

69

71

70

72

57



A ORIGEM DAS ESTREL AS

58

guém se mexeu, mas avisaram meu pai, 
que na hora subiu de carro. Quando fa-
laram que o Gilbertão estava lá, foi um 
tal de corre-corre, foi todo mundo em-
bora, esvaziou completamente, tinham 
esse respeito por ele [...].22 

Tanto o apelido fazia jus que os compa-

nheiros de trabalho do Professor Gilberto, 

ainda hoje, se referem a ele como Gilbertão. 

Levava consigo a dualidade de ser amado e 

respeitado. Ao mesmo tempo em que a forte 

ligação com as comunidades interna e exter-

na ocorria, cada vez mais o Professor Gilberto 

Padovese e os outros fundadores se preocu-

pavam com a compra de materiais de ponta 

para a época, para que os alunos tivessem, 

também, as melhores aulas práticas nos no-

vos laboratórios. A aplicabilidade do conheci-

mento sempre foi uma proposta dos cursos.

Naquele contexto, vários cursos eram 

procurados no Colégio, mas o Curso de Ele-

trônica era um dos mais concorridos, pois 

o mercado, cada vez mais, absorvia os pro-

fissionais da área, que necessitam de atua-

lização constante. Com o passar dos anos, 

a realidade não se alterou, pelo contrário, 

cada vez mais as novidades da área preci-

savam ser incorporadas pelos professores e 

coordenadores de curso. 

Compreendendo a importância de um 

ensino diferenciado, o Colégio também 

incentivava professores e alunos a orga-

nizarem ou participarem de eventos, que 

pudessem contribuir para a formação dos 

estudantes, ou seja, a ideia de que a cons-

trução do conhecimento e a busca por ca-

pital cultural também deveriam ocorrer fora 

da sala de aula estava sempre presente. 

Várias foram as atividades realizadas nas 

décadas de 1970 e 1980: palestras, feiras, 

visitas técnicas, entre outras.

Mas é claro que nem só de estudo vivem 

alunos e professores! Como vimos anterior-

mente, nas décadas de 1970 e 1980, a ligação 

com os moradores do bairro já havia sido es-

tabelecida. Os alunos do Colégio Cruzeiro do 

Sul e, também, do Cruzeirinho participavam 

de atividades diversas, demonstrando o 

quanto os Colégios haviam se tornado locais 

de integração e de sociabilidade. 

Os professores, coordenadores e direto-

res também participavam dos momentos de 

sociabilidade, afinal os Colégios eram consi-

derados família por todos os envolvidos.

Esse tempo é recordado com muito cari-

nho pela Professora Maria Aparecida Pisol-

lito, mais conhecida como Nega:

[...] Bem jovem, eu entrei no Cruzeiro do 
Sul, em 1976, como Professora da primei-
ra série. Quando eu peguei a listagem dos 
alunos, comecei a ver: essa aqui é filha da 

73  74  1ª Feira do Ensino 
Profissionalizante, 1976.

74

73

22 Depoimento do Professor 
Renato Padovese concedido 
aos autores em 23/7/2018.
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minha amiga, a minha filha também es-
tuda aqui. Então, eu comecei a trabalhar 
para a minha filha, mas só que a minha 
filha não era só a Priscila, eram todos 
aqueles alunos. A educação que eu dava 
para a minha filha era a mesma que eu 
tinha de dar para todos eles. Eu acho que 
a gente tinha amor, entendimento, muito 
mais diálogo com os pais. Os pais vinham 
até você, não para trazer problema, mas 
para conversar. A saída da escola era um 
bate-papo, uma coisa muito família. Nós 
fazíamos muitos eventos, como a festa do 
primeiro livro, a festa junina. Quando 
nos víamos nessas comemorações, era 
todo mundo uma família inteira. Aqueles 
meus amigos que estudaram comigo ago-
ra continuavam comigo com seus filhos. 
Eu acredito que isso foi o alicerce. [...] Eu 
acho que nasci para ser professora de 1.ª 
série, tenho uma paciência muito gran-
de. Você começa a ter uma criatividade 
enorme, vê que tem ajuda dos pais, então 
é uma vida que continua assim um ano, 
dois, três, e aquela família vai aumen-
tando... Hoje, aqueles meus alunos já têm 
filhos no Cruzeiro, no Primário, na Pré-
-escola, na 1ª série, na 2ª. Outro dia. teve 
festa junina lá na chácara, e eu fui. Revi 
tantas amigas com suas filhas, que foram 
professoras, e com os seus netos, que tam-
bém são meus. Isso é muito legal. Nem 
sei como passar essa emoção, é muito 
bacana! [...] Gerações que continuam. Eu 
sempre digo, o Colégio Cruzeiro do Sul é 
parte da minha vida. Quando foi a época 
de eu me aposentar (já sou aposentada 
há dez anos e ainda fico emocionada), 
a minha preocupação, o meu medo era 
perder o emprego, porque, para mim, não 
era só perder o emprego, era me desligar 
da família... A gente não quer se desligar 
nunca, a família é um lar. [...] É união. A 
minha família também é o Colégio Cru-
zeiro do Sul [...]23. 

O depoimento emocionante da Professo-

ra mostra como a relação da Cruzeiro do Sul 

com seus alunos e funcionários extrapolava 

o limite das relações comerciais e, ainda, evi-

dencia o comprometimento da Instituição 

com seus parceiros, pois era tudo feito para a 

família, conceito sempre presente nos obje-

tivos da Cruzeiro do Sul Educacional.

 Temos que salientar que esse conceito 

de família não se aplicava somente para os 

alunos, o bairro como um todo estava inclu-

so nessa acolhida, seja pelos projetos sociais 
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75  Cartão postal 
enviado da Espanha 
pelo Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo 
para as funcionárias da 
Secretaria, 1990. 

76  Cartão postal 
enviado de Roma pelo 
Professor Gilberto 
Padovese e sua 
esposa Cenyra para 
as funcionárias da 
Secretaria, 1990.

77  Professores Helvécio 
Zampieri e Wilson 
Zampieri, Festa Junina, 
1971.

23 Depoimento da 
Professora Maria 
Aparecida Pisollito (Tia 
Nega), que lecionou no 
Colégio Cruzeiro do Sul  
por mais de 30 anos, 2002.
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desenvolvidos ou pelo apoio à formação de 

professores de outras escolas da região.

A família, como eram chamados de forma 

carinhosa pela Professora Maria Aparecida os 

professores, funcionários, alunos e pais das 

crianças dos Colégios, sempre estava reunida 

para assuntos acadêmicos e, também, para 

comemorações e eventos culturais.

A atuação cultural do Colégio Cruzeiro do 

Sul/Cruzeirinho foi, e ainda é, muito grande. 

Durante décadas, a Cruzeiro do Sul Educacio-

nal foi parceira da Companhia Ballet Nacional 

do Brasil – Liceum de Dança, criada em 1985 

por Maria Dolores Pestelli e Daniele Pestelli.

A Professora Maria Dolores Pestelli se de-

dicou à dança desde bem jovem. Formada 

em balé clássico, atuou como Diretora da 

Companhia, desenvolvendo um trabalho de 

transformação na vida de jovens bailarinos, 

oferecendo oportunidade a quem morava na periferia, descobrindo e lapidando talentos 

da região. O endereço do grupo foi durante 

muitos anos um espaço cedido no prédio da 

Cruzeiro do Sul, que, na condição de parceira, 

ainda ajudava com parte dos honorários dos 

professores/bailarinos, que davam aula aos 

jovens. Os alunos do Colégio eram isentos da 

matrícula e, ainda, eram incentivados a par-

ticipar da Cia. 

Quem escolhe o balé como profissão sabe 
que terá de enfrentar uma série de desa-
fios até atingir a meta. Mais que dar au-
las, o anseio da maioria é integrar uma 
grande companhia de dança e encantar 
plateias de todo o mundo. O que poucos 
sabem é que um dos caminhos para a 
realização desse sonho passa pela região 
e está aberto para pessoas carentes 24.

A porta de entrada fica na Avenida 
Doutor Ussiel Cirilo, em São Miguel 
Paulista, e leva o nome de Ballet Nacio-
nal do Brasil – BNB. Já a fada madri-
nha, capaz de transformar gatas bor-
ralheiras em cinderelas, é uma mulher 

24 Revista Cruzeiro do Sul, 
mai/jun de 2002. pág. 16. 

78   Professores José 
Salles Monteiro, 
Wilson Zampieri e 
Gilberto Padovese 
em confraternização 
Colégio Cruzeiro do Sul, 
década de 1970. 

79  Ballet Nacional  
do Brasil, 1998.

80   Le Petit Ballet – 
Comique São Paulo, 
1983. 
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81  82  83  Desfile do Colégio Cruzeiro do Sul no Aniversário de São Miguel 
Paulista, 1979. 

84  Fernando Padovese e Fabio Figueiredo no desfile do 
Colégio Cruzeiro do Sul, no aniversário do bairro, 1979.

85  Desfile de 7 de setembro, 1970.
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UNIDA DE 1 – RUA DR . FÉLIX (ATUA L JOSÉ A LDO PI ASSI)

86 87 88

90

89

86  Fachada do Colégio Cruzeiro do Sul, 
década de 1970.

89  Colégio Cruzeiro do Sul, 1999.

91  Sala dos Professores do Colégio Cruzeiro 
do Sul, década de 1980. 92  Panfleto de divulgação do Colégio Cruzeiro do Sul, década de 1980. 

90  Transporte, Colégio Cruzeiro do Sul, 
década de 1980.

88  Biblioteca do Colégio Cruzeiro do Sul, 
década de 1970.
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91
92

87  Sala de aula do Colégio Cruzeiro do Sul, 
década de 1970.
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loura, de porte altivo e profundos olhos 
azuis, chamada Maria Dolores Pestelli, 
responsável pela iniciativa [...] Atual-
mente, a Universidade Cruzeiro do Sul 
– UNICSUL é a única patrocinadora 
do Ballet Nacional do Brasil [...]25. 

Os alunos e professores participavam, 

ainda, de eventos comemorativos do bairro 

de São Miguel Paulista e, também, de alguns 

eventos obrigatórios naquele contexto das 

décadas de 1970 e 1980, como os desfiles de 7 

de Setembro, sempre demonstrando a serie-

dade e a organização dos Colégios. Nas pala-

vras do Professor José Salles Monteiro (Juca): 

[...] Eu me lembro da época em que o Co-
légio participava muito dos festejos de 
São Miguel Paulista, nas datas de ani-
versário de cidade, festas religiosas, 7 
de Setembro, então tinha desfiles e tudo. 
Corpo docente e alunos totalmente en-
volvidos. Na época, tinha um professor 
que dava aula no Curso de Eletrônica, 
o Roberto, que nós chamávamos de Ro-
bertão, e nas vésperas de desfiles nós 
ficávamos preparando alegorias no 
Colégio até meia-noite. Lembro-me que 
uma vez, à noite, trabalhávamos nas 
alegorias, eu e o Robertão, e o Profes-
sor Gilberto levou pizza e lanches para 
nós. Éramos totalmente envolvidos com 
o sistema, outros tempos. A participa-
ção dos alunos era total, assim como 
dos professores. [...] Eu viajava com 
eles, com o Wilson e o Gilberto, porque 
tinham uma fábrica de passamanaria 
e vendiam pelo interior todo, inclusive 
fora do Estado. O Professor Hermes 
também vendia. Então, de sexta-feira, 
eu ia para lá com a mala. Conheço a 
região de Bauru, Araçatuba e Birigui 
por causa deles. Eu ia viajar com eles, 
principalmente o Helvécio, que era óti-
mo companheiro de viagem. Meu Deus, 

eu era muito amigo do Helvécio. Uma 
por causa de bola, jogávamos futebol 
de campo e de salão. E também porque 
éramos solteiros, ele gostava de passear, 
então estava sempre com ele. Viajáva-
mos, era muito divertido [...] Uma vez, 
fui para o Rio de Janeiro com o Profes-
sor Hermes. Numa sexta-feira, ele me 
perguntou: "Juca o que você vai fazer 
amanhã?". Respondi: “Não tenho pro-
grama, Professor”. E ele me convidou 
para ir ao Rio de Janeiro. Era de noite, 
num Fusquinha. Quando estávamos na 
Rodovia Dutra, chegando numa baixa-
da perto de Rezende, ele falou: “Juca, 
não aguento mais dirigir”. Eu respon-
di que também estava cansado, então 
ele parou o carro do lado da estrada e 
dormimos no Fusca. Nem dormimos 
direito, porque passavam aqueles ca-
minhões e o Fusca parecia que ia voar. 
Acordamos de manhã, paramos em um 
posto, lavamos o rosto e seguimos para 
o Rio. Eu tive o privilégio de ter uma 
grande amizade com eles [...]26. 
 

Com tanta seriedade e profissionalismo, 

na década de 1980 o Colégio Cruzeiro do Sul 

e o Cruzeirinho contavam com três unida-

des de ensino. Nada mal para quem come-

çou nos fundos da Igreja Matriz!

93  Broche 
comemorativo da 
Independência do 
Brasil, década de 1980.

94  Marcadores de 
página comemorativo 
da Independência do 
Brasil, década de 1980. 

26 Depoimento do Professor 
José Salles Monteiro, 
concedido aos autores em 
2/8/2018.

25 Estadão, 10/5/2002. 
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O DESPERTAR DAS MEMÓRIAS
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95  Local da construção da Unidade 1 do Colégio Cruzeiro do 
Sul, s.d.

98   Local onde foram construídas a Unidade 2 do Colégio  
e a Faculdade São Miguel Paulista, década de 1970.

99  100  101  Imagens da Praça Fortunato da Silveira  
onde foram construídas a Unidade 2 do Colégio e  
a Faculdade São Miguel Paulista, década de 1970.

97  Local da construção da Unidade 2 do Colégio Cruzeiro do Sul 
e da Faculdade São Miguel Paulista, dezembro de 1973.

96  Professor Hermes Ferreira Figueiredo no local da construção 
da Unidade 2 do Colégio Cruzeiro do Sul e da Faculdade São 
Miguel Paulista, dezembro de 1973.
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102  Panfleto da Chácara 
Cruzeirinho, década de 1980.

103  Professora Rita de Cássia 
Nóbrega na Formatura da 
Pré-escola do Cruzeirinho, 
1980, Av. Dr. Ussiel Cirilo.

104  Festa Junina do  
Colégio Cruzeiro do Sul,  
na Unidade 2, 1987. 

105  Playground do Colégio 
Cruzeiro do Sul, na Unidade 
2, década de 1980. 

106  Chácara Cruzeirinho, 
década de 1990.
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107  Jornal Cruzeiro do 
Sul, Ano 1, n.º 1, jul/
ago de 1988. 

107
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A Unidade 1 do Colégio Cruzeiro do Sul 

continuava localizada no centro de São Mi-

guel Paulista, na Rua José Aldo Piassi, 362 

e ofertava os Cursos Colegial, Eletrônica, 

Secretariado, Magistério, Contabilidade, 

Desenhista Mecânico, Desenhista de Arqui-

tetura, Processamento de Dados e ainda, os 

Cursos Supletivo de 1º e 2º Graus.

Nesse período, mais especificamente de 

1970 e 1980, o Colégio Cruzeiro do Sul já con-

tava, além do Maternal, Jardim, Pré-escola e 

Ensino Fundamental, com a oferta de Cursos 

de 1º e 2º Graus, Técnicos, Acadêmicos, Co-

merciais, Magistério e Supletivo. 

 Com o tempo e o aumento do número de 

alunos, novas instalações começaram a ser 

providenciadas para o Colégio Cruzeiro do Sul.

A Unidade 2 do Colégio Cruzeiro do Sul 

e também o Cruzeirinho, com o passar dos 

anos, foram para as novas instalações, na 

Avenida Dr. Ussiel Cirilo, 225, em São Miguel 

Paulista. A Unidade 2 do Colégio ofertava 

os mesmos cursos da Unidade 1 e o Cruzei-

rinho ofertava os cursos de 1º Grau Regular, 

Maternal, Jardim e Pré-escola.

Havia também outra unidade, a Cháca-

ra Cruzeirinho, localizada na Avenida Ro-

sária, 83, em São Miguel Paulista. Na chá-

cara eram ofertados os Cursos Maternal, 

Jardim e Pré-escola.

A Chácara Cruzeirinho era um sonho para 

as crianças que ali estudavam. Um local ar-

borizado, com bastante espaço para todas 

as atividades necessárias, para a educação 

e, também, para o lazer das crianças. Nas 

palavras da Professora Maria Luíza:

[...] Quando vi, fiquei encantada, era 
lindo! Cinco casas separadas apenas 
por árvores frutíferas, muitas flores, 
piscina, quadra etc. As residências de 
pessoas da mesma família foram adap-

tadas para classes de educação infantil, 
que já funcionava há alguns anos sob a 
direção de uma das proprietárias. Com 
a compra, iniciei o processo de tran-
sição, pois fiquei responsável por essa 
unidade também. Mas, com o aumento 
de alunos, houve a necessidade de uma 
coordenação específica. Assim, a Pro-
fessora Sônia Ramos, que já trabalha-
va no Colégio, ficou responsável pela 
coordenação da chácara. Após alguns 
anos, o local foi desativado como esco-
la. A chácara foi muito utilizada para 
comemorações, confraternização com 
funcionários e professores, no encerra-

108  Aula no Laboratório 
de Eletrônica, década 
de 1970, Rua Dr. Félix 
(atual José Aldo Piassi). 

109  Aula no Laboratório 
de Informática, na 
Avenida Dr. Ussiel 
Cirilo, década de 1980. 
Cruzeiro do Sul.
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mento do ano letivo, nas festas juninas, 
competições, olimpíadas, sem contar 
as aulas de educação física [...]. O trato 
com os alunos da chácara era especial. 
Eles eram privilegiados de imediato só 
por aquele ambiente tranquilo, arbori-
zado, florido, onde podia-se ouvir o som 
dos pássaros. A merenda era preparada 
na escola, estava incluída na mensali-
dade e era adequada para a faixa etária 
das crianças, saudável e do agrado ao 
paladar delas e com opções para aten-
der as preferências. Quanto à parte pe-

dagógica, a coordenação e professores 
desenvolviam os conteúdos por meio 
de projetos, procurando aproveitar o 
ambiente da escola e muitas atividades 
eram desempenhadas ao ar livre sob a 
sombra de uma árvore, por exemplo. A 
participação dos pais era significativa 
nos eventos, como exposições, come-
morações, passeios... É claro que, para 
manter esta estrutura, o custo era muito 
alto e tinha de ser repassado nas men-
salidades dos alunos. Com isso, os pais, 
aos poucos, foram trocando a chácara 
pela Unidade II que tinha valores me-
nores e, também, oferecia o Ensino Fun-
damental no mesmo endereço, o que fa-
cilitava o transporte dos filhos em caso 
de irmãos. Assim, com a diminuição do 
número de alunos, ficou inviável manter 
aquela estrutura [...]27. 

É claro que o crescimento da Instituição 

estava sendo pensado, mas sem esquecer a 

máxima de qualidade dos cursos ofertados. 

Foi assim que, em 1988, por exemplo, os 

professores e coordenadores pedagógicos 

do Colégio Cruzeiro do Sul e do Cruzeirinho 

continuavam suas reflexões sobre ensino/

educação com a ideia de um projeto inte-

grado. As informações sobre os projetos, 

atividades acadêmicas e sociais dos Colé-

gios e, também, dos futuros cursos superio-

res começaram a ser divulgadas no Jornal 

Cruzeiro do Sul, que iniciou suas atividades 

e passou a ser distribuído para as comuni-

dades interna e externa, em julho de 1988.

 É notável, naqueles anos, a divulgação 

dos esportistas ligados à Instituição, afinal, 

a admiração pelos esportes sempre esteve 

presente na vida dos fundadores, mais es-

pecificamente do Professor Helvécio, que 

foi jogador de futebol durante sua juven-

27 Depoimento da 
Professora Maria Luíza 
Cardoso de Oliveira, 
concedido aos autores em 
20/9/2018.

110  Lembrança da 4.ª 
Série da aluna Muara 
K. Figueiredo, hoje 
doutoranda e docente 
do Colégio Cruzeiro do 
Sul, com as Professoras 
Janet G. Miranda e 
Inalva, 1989
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111  Professora Maria da Penha e participantes nas Olimpíadas de 
Alunos, década de 1980.

113  Professor Edson Caldeira Matheus e o time feminino de 
basquete do Cruzeirinho, 1980.

115  Professor Gilberto Padovese no Campeonato de Vôlei, década 
de 1990.

112  Time feminino de basquete do Cruzeirinho, 1980. 

114  Francisco Fabio Leite Arruda (Jabá), campeão de motocross, 
década de 1980.
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tude. O Colégio Cruzeiro do Sul patrocinou 

diversos atletas, que levavam o nome do 

Colégio para além de São Miguel Paulista. 

O esporte amador também tinha seu espa-

ço, vários foram os campeonatos escolares 

organizados, privilegiando as mais variadas 

modalidades esportivas.

Os Colégios Cruzeiro do Sul, desde sua 

criação em 1965, abriram espaço para o cres-

cimento individual e coletivo e, como vimos, 

não foi um acaso e, sim, a missão dos fun-

dadores. Para alcançar seus objetivos, os fun-

dadores realizaram grandes investimentos 

em salas de aulas e laboratórios, o apoio aos 

eventos culturais sempre foi amplo e irrestrito 

e a junção desses elementos, mais as outras 

ações já descritas anteriormente, garante até 

hoje o sucesso dos Colégios Cruzeiro do Sul.

Como resultado de todos os esforços, fo-

ram conquistadas diversas premiações em 

Olimpíadas de Matemática, ótimas coloca-

ções nos concorridos vestibulares de univer-

sidades públicas, programas de preservação 

de biodiversidade e de nossos ecossistemas, 

destaques na área de tecnologia, com gran-

des projetos ligados a robótica, cinema, dan-

ça e teatro. Nossos estudantes conseguiram 

enormes feitos e alguns mudaram sua posi-

ção de alunos para professores, como é o caso 

da Professora Muara K. Figueiredo e de tantos 

outros que compõem o quadro da Instituição. 

A integração entre funcionários, professo-

res e alunos sempre foi uma característica do 

Colégio Cruzeiro do Sul e do Cruzeirinho. As 

pessoas estavam juntas em atividades aca-

dêmicas, culturais e de lazer, demonstran-

do que a parceria e o companheirismo são 

ingredientes fundamentais para o sucesso 

pessoal e profissional.

Os fundadores sempre tiveram um carinho 

muito grande pelo Colégio Cruzeiro do Sul e 

pelo Cruzeirinho, afinal foi onde o sonho da 

educação se iniciou. Passados 30 anos, mais 

especificamente em 1995, como não podia 

deixar de ser, foram realizadas as comemora-

ções pelo aniversário tão especial.

Completar 30 anos é para poucos, por isso, 

as atividades continuavam sendo desenvol-

vidas no Colégio e contavam, sempre, com 

a orientação e participação dos fundadores. 

Nas palavras da Professora Maria Luíza:

[...] Várias atividades internas e ex-
ternas eram e, com certeza, ainda são 
realizadas atualmente pelo Colégio. 
As comemorações cívicas, geralmente, 
aconteciam internamente e com apre-
sentações específicas preparadas pelos 
professores. As festas juninas, algumas 
vezes, tinham apenas apresentações ca-

116  Professora Rosana 
Tosi, Professora Vania, 
Professor Cristóvão, 
aluna Luciane Siqueira, 
entre outros, em evento 
do Curso Magistério 
do Colégio Cruzeiro do 
Sul, 1992. 

117  Professores Laerte  
e Edmir com uma 
turma de alunos, na 
Unidade I do Colégio 
Cruzeiro do Sul, 1988.

116
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racterísticas com a presença das famí-
lias. Em outras, contavam com danças 
típicas, barracas e competições de pren-
das entre classes (a vencedora ganhava 
uma excursão como prêmio e, quase 
sempre, escolhia o Hopi Hari). Apro-
veitávamos, também, para desenvolver 
o espírito de solidariedade e algumas 
das nossas festas tinham caráter bene-
ficente, ou seja, todo valor arrecadado 
era doado para entidades beneficentes 
da comunidade. Destaco que, durante 
alguns anos, foi sucesso em nossas fes-
tas a barraca do “Robô Cruzeirinho”, 
criação da equipe (alunos e professo-
res) do Curso de Eletrônica da Unida-
de I. Era movido com controle remoto 
e as crianças amavam e se divertiam. 
Anualmente, realizávamos exposições 
de trabalhos dos alunos, desde a Educa-
ção Infantil até o Ensino Médio, envol-
vendo as diversas disciplinas. Alunos, 
professores e equipe administrativa do 
Ensino Médio Profissionalizante mon-
tavam exposições enormes, ocupando 
praticamente todas as salas e labora-
tórios do prédio. Retiravam todas as 
carteiras para ocupar os espaços com 
os trabalhos dos alunos e eles apresen-
tavam ao público com as explicações 
sobre os temas. Eram convidados alu-
nos concluintes do Ensino Fundamental 
das escolas públicas da região. Para as 
interessadas, o Colégio fretava ônibus 
para facilitar a locomoção. A visita-
ção era enorme. Participamos várias 
vezes de atividades na comunidade de 
São Miguel e bairros vizinhos como, 
por exemplo, a criação e montagem de 
tapete decorativo no asfalto na frente 
da Igreja Matriz do bairro, no feriado 
religioso de Corpus Christi, envolvendo 
professores e alunos. Em setembro, por 
ocasião do aniversário de São Miguel 
Paulista, os preparativos eram muito 

grandes no Colégio, definindo temas, 
desenhando os modelos dos trajes, en-
saiando a coreografia, decorando car-
ro alegórico (nos primeiros anos até os 
quatro sócios ajudavam na montagem). 
Todo esse movimento para a nossa par-
ticipação no desfile do bairro. Era bem 
trabalhoso, mas também divertido e 
gratificante, após o sucesso que faziam 
[...] O primeiro desfile do Cruzeirinho 
foi em 1977 com o tema "Festa no Cir-
co". Havia um carro alegórico com 
personagens circenses e muitas crian-
ças fantasiadas de palhaços, dançando 
alegremente ao som de uma bandinha. 
Outro tema que agradou foi "Escola de 
Samba Unidos do Cruzeirinho". Era 
completa, com comissão de frente, pas-
sistas, porta-bandeira, ala das baianas, 
carro alegórico e até samba enredo de 
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118  Eliana Cassiano, 
Cleide, Roberto Luis 
Garcia Vichinsky, Ivete 
Akira Hara, Adailda 
Gomes, Cândida 
Gomes, entre outros na 
EXPO Cruzeiro, 1999.

119  Adriano Joaquim, 
Vagner Sarti, Alex, Neide 
Kishima de Gouveia, 
Carlos Assunção, Moacir 
Fausto Leão, Marcio 
Luis de Mattos, Wagner 
de Aguiar, Georgete 
Prioli, Wanderlei Garcia 
Vichinsky, Rosemeire, 
Maria José Cardoso, 
Wagner Sanches 
Lopes, entre outros, 
na Homenagem aos 
professores do Colégio 
Cruzeiro do Sul, na 
quadra da Catedral de 
São Miguel Paulista, 
1999. 
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120  Colégio Cruzeiro do Sul, 
Ano XVII, n.º 78, out/nov/dez, 
2005. 

121  Professor Renato Padovese, 
Eliana Matos, entre outras,  
na Festa de Comemoração  
dos 40 Anos do Colégio 
Cruzeiro do Sul, 2005. 
 
122  Alunos nas Comemorações 
dos 50 anos do Colégio 
Cruzeiro do Sul, 2015.  
 
123  Selo comemorativo dos  
30 anos do Colégio Cruzeiro 
do Sul, 1995.

124  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, Renato 
Padovese, Fabio Ferreira 
Figueiredo, Andreia C. Nagata, 
Anderson Dias Batista, Maria 
Fernanda S. Costa, Roberta 
Felix Geovanini, Janice Valia 
de Los Santos, Eliana Matos 
Salina e Vanda Victor, nas 
Comemorações dos 50 anos do 
Colégio Cruzeiro do Sul, 2015. 
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autoria da Professora de Educação In-
fantil Eliana Miragaia e da sua mãe. 
E houve outros, como o Baile da Sau-
dade, a Festa de Aniversário, o Frevo. 
As crianças e adolescentes desfilaram, 
também, na Festa de 1.º de Maio no 
bairro vizinho de Ermelino Matarazzo. 
Entre todos os eventos, o mais espera-
do pelos alunos era realizado no mês 
de outubro, as Olimpíadas Cruzeiro 
do Sul, com a participação de todos os 
alunos da Unidade II. Inicialmente, os 
alunos eram divididos em quatro gran-
des grupos, por meio de sorteios, deno-
minados "bandeiras" (azul, amarela, 
verde e vermelha). Os professores de 
Educação Física ficavam responsáveis 
pela coordenação geral do evento e es-
colhiam, entre os alunos, os coordena-
dores das bandeiras, que recebiam os 
regulamentos de todas as competições. 
Algumas delas eram: futebol (salão e 
campo), basquete, vôlei, handbol, na-
tação, atletismo, tênis de mesa, xadrez, 
dama, concurso cultural e de miss e mís-
ter. Estavam em julgamento, também, o 
desfile de apresentação, a surpresa (li-
vre), o grito de guerra. Atitudes consi-
deradas inadequadas causavam perdas 
de pontos. As competições esportivas 
eram divididas em categorias de idade e 
separadas em masculino e feminino. O 
encerramento era com a gincana global, 
que geralmente acontecia no sábado, 
para facilitar a participação dos pais 
e da comunidade. A classificação geral 
era determinada através da somatória 
dos pontos conquistados pelas equipes e 
os devidos descontos por indisciplina, se 
tivesse ocorrido. O julgamento e a pon-
tuação ficavam sob a responsabilidade 
de um grupo de professores e funcioná-

rios do Colégio. O Professor Gilberto 
encomendava medalhas especialmente 
para esse evento e todos os participantes 
as recebiam, de acordo com a classifica-
ção geral de sua  bandeira (ouro, prata, 
bronze e cobre). Além das medalhas, a 
ganhadora recebia um lindo troféu. Du-
rante alguns anos este evento foi rea-
lizado  no espaço do Colégio. O desfile 
acontecia em volta da praça, em frente à 
UNICSUL, e a cerimônia de abertura 
e apresentação das bandeiras, no centro 

O PORTAL PAR A O FUTURO

88

125  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo 
com crianças do 
Colégio Cruzeiro do 
Sul, Festa Junina do 
Colégio, 2018

126  Alunos, professores 
e funcionários nas 
Comemorações dos 
50 anos do Colégio 
Cruzeiro do Sul, 2015.
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127  Festa de Natal do 
Colégio Cruzeiro do 
Sul, 2010, na Av. Dr. 
Ussiel Cirilo. 

129  Meire Proença, Cesar Ramos Figueira, Maria Izabel Teixeira, 
Maria Aparecida Pisollito (Nega), Marta Nascimento em Festa 
Junina do Colégio, 2012.

131  Janete da Silva Mota Santos, Angela e Eliana Matos Salina em 
Festa Junina do Colégio, 2017. 

130  Andréia, Edlene, Valdinei, Zilda, Rose, Edgar, Ivone, Paula, Cida, 
Isabel, Maria Aparecida Pisollito (Tia Nega), Eliana, Aparecida, 
Edelene, Janete, Ivana, entre outros na confraternização de Páscoa 
do Colégio Cruzeiro do Sul, 2013.

128  Lembrança de Natal do Colégio Cruzeiro do Sul, 2016. Acervo 
do Colégio Cruzeiro do Sul. 
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da praça. Todos participavam, inclusi-
ve a Educação Infantil, e possibilitava 
a presença da comunidade, pois tinha 
bastante público assistindo. Com o au-
mento do número de alunos (+ de 2 mil), 
o nosso espaço já não era suficiente e 
através de contatos conseguimos fazer o 
evento no clube da Indústria Nitro Quí-
mica, em São Miguel. A indústria esta-
va desativada, mas o clube era bem con-
servado na época. Durante alguns anos, 
utilizamos este local, que era enorme e 
tinha tudo o precisávamos: campo de 
futebol, quadras cobertas, piscinas, ar-
quibancada e outros. Este evento tam-
bém foi realizado na quadra e no espaço 
da chácara por alguns anos, com a par-
ticipação das duas unidades. [...] 28

Os anos foram passando e o Colégio Cru-

zeiro Sul continuou com sua filosofia de pro-

porcionar um ambiente que contribuísse para 

manter alunos, funcionários e professores in-

tegrados e conscientes do importante papel 

que possuem no pensar, para auxiliar no de-

senvolvimento da sociedade brasileira. Assim, 

mais 10 anos se passaram e o Colégio com-

pletou 40 anos de existência em 2005, com 

muitas comemorações e alegrias por todo 

reconhecimento no meio acadêmico e social.

A tradição no ensino foi conquistada após 

décadas de excelência na oferta de cursos de 

qualidade. Na atualidade, vemos a consolida-

ção de um projeto educacional desenvolvido 

sempre por especialistas na área da educação 

e que tiveram apoio para alcançar infraestru-

tura de qualidade, assim como professores 

titulados e recursos didáticos avançados.

Com tanta dedicação e amor, com tan-

ta entrega por parte dos funcionários, pro-

fessores e alunos, o Colégio Cruzeiro do Sul 

completou, em 2015, 50 anos de existência! 

Meio século! Resultado do pioneirismo de 

jovens empreendedores que acreditaram no 

potencial de São Miguel Paulista e região e, 

também, de todos os profissionais que du-

rante essas décadas doaram parte de suas 

vidas e experiências para que as crianças e 

adolescentes conseguissem obter uma óti-

ma formação acadêmica e pessoal. 

 Com o sucesso dos Colégios, o aumen-

to do número de alunos e o reconhecimen-

to em toda a região, ainda na década de 

1970, chegava o momento de alçar voos 

mais altos. Havia chegado o momento de 

investir no ensino superior!

28 Depoimento da 
Professora Maria Luíza 
Cardoso de Oliveira, 
concedido aos autores em 
20/9/2018.

132  Propaganda do 
Colégio Cruzeiro do 
Sul e da Faculdade São 
Miguel Paulista, 1976. 
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2.2. A TRANSFORMAÇÃO  
DA REALIDADE: O ENSINO 
SUPERIOR CHEGA A SÃO  
MIGUEL PAULISTA

É claro que, com toda a notoriedade que os 

cursos do Colégio Cruzeiro do Sul e do Cru-

zeirinho alcançaram, logo novas propostas 

começaram a surgir. No início dos anos 1970, 

o então Deputado Federal Padre Manoel Be-

zerra de Melo, que havia fundado a Faculdade 

de Mogi das Cruzes, solicitou que o Sr. Tarcí-

lio Bernardes (o mesmo corretor de imóveis 

que apresentou o terreno para a construção 

da Unidade I do Colégio Cruzeiro do Sul) fos-

se conversar com os fundadores do Colégio, 

para verificar a possibilidade da criação de 

uma faculdade no bairro de São Miguel Pau-

lista. O interesse do Padre era cumprir uma 

de suas promessas de campanha e, conse-

quentemente, atender os moradores que não 

possuíam acesso ao ensino superior no bairro. 

Naquele momento, os Professores Gil-

berto Padovese e Hermes Ferreira Figueiredo 

foram conversar com o Padre para compreen-

der a proposta e, após a longa conversa, leva-

ram a ideia para os outros fundadores. Todos 

acharam a proposta muito interessante, mas, 

como ainda não possuíam recursos, afinal 

ainda estavam reformando as novas instala-

ções do Colégio Cruzeiro do Sul, declinaram. 

Mas não por muito tempo!

Seguindo os conselhos do Padre Bezer-

ra de Melo, que dizia que o ensino superior 

seria o futuro e o crescimento seria garanti-

do, logo os fundadores resolveram ampliar 

suas atividades e elaborar um projeto para 

os cursos superiores. Assim, em 1970, foi 

fundada a Instituição Educacional São Mi-

guel Paulista, Entidade Mantenedora das 

futuras Faculdades.29 

 O Artigo 2.º dos Estatutos Sociais da Ins-

tituição Educacional São Miguel Paulista de 9 

de julho de 1970 citava que:

A Instituição terá como objetivo pro-
piciar à infância, à mocidade e à po-
pulação em geral, sem distinção de 
sexo, raça, credo político e religioso, 
condições e oportunidade de instrução 
e aprimoramento educacional, cultu-
ral e religioso, através de instalações e 

29 Instituição Educacional 
São Miguel Paulista, 
pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, 
com sede e foro em São 
Paulo, Estado de São 
Paulo, e com seu Estatuto 
Inscrito no 3º Cartório de 
Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas de São Paulo sob 
n.o 19998, do Livro A, às 
fls. 9, em 7 de agosto de 
1970. Fonte: Informações 
retiradas dos documentos 
oficiais pertencentes ao 
acervo da Cruzeiro do Sul 
Educacional.

133  Ata de  
Constituição da 
Instituição Educacional 
São Miguel Paulista,  
9 de julho de 1970. 

134  Estatutos Sociais da 
Instituição Educacional 
São Miguel Paulista,  
9 de julho de 1970. 
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funcionamentos de escolas pré-primá-
rias, profissionais, técnicas, vocacio-
nais, de artes, secundárias, normais, 
superiores e institutos de pesquisas, 
visando a criação da Universidade de 
São Miguel Paulista.

O futuro do ensino superior no bairro de 

São Miguel Paulista começava a ser traçado! 

Os Professores Gilberto Padovese e Her-

mes Ferreira Figueiredo, após muitas análi-

ses e conversas, iniciaram a elaboração do 

projeto para os primeiros cursos superiores. 

Logo, o projeto da Faculdade de Ciências 

Contábeis e Administrativas São Miguel 

Paulista estava finalizado e foi protocolado 

no Conselho Federal de Educação em Bra-

sília e autorizado pelo Relator do processo o 

Sr. Vicente Sobrino Porto.

Após aproximadamente dois anos de 

espera, negociações e ansiedade, em 1972 

foi aprovado o funcionamento dos Cursos 

de Ciências Contábeis e Administração de 

Empresas, que se iniciaram em 1973 e, pos-

teriormente, foram reconhecidos em 14 de 

fevereiro de 1977. 

Naquele contexto, os processos demo-

ravam muito para aprovação, afinal vivía-

mos as consequências dos acordos entre 

o Ministério da Educação – MEC e a United 

States Agency for International Develop-

ment – USAID, que modificaram a legisla-

ção federal relativa à educação no Brasil. 

A agência americana destinava verbas e 

auxílio técnico para projetos de desenvolvi-

mento educacional e atuava junto ao MEC, 

por solicitação do governo brasileiro. A polí-

tica educacional do governo, portanto, des-

de 1968, já revelava a tendência que iria se 

acentuar cada vez mais, no sentido da ex-

pansão do ensino superior.

A Carta Consulta deveria ser levada para 

Brasília pela solicitante e assim fizeram os 

quatro fundadores, que foram pessoal-

mente protocolar essa documentação na 

Capital Federal. 

A política do governo, naquele cenário, 

levou a duas diretrizes principais, uma era o 

estabelecimento do ensino pago, principal-

mente no nível superior, e outra, a formação 

educacional dos jovens, visto que o Estado 

não tinha condições de atender a demanda 

de uma enorme massa que almejava um 

diploma de nível superior. 

O acordo MEC/USAID incluiu uma 
série de convênios realizados a partir 
de 1964, durante o regime militar bra-
sileiro, entre o Ministério da Educação 
– MEC e a United States Agency for In-
ternational Development – USAID. Os 
convênios tinham como objetivo uma 
profunda reforma no ensino brasileiro e a 
implantação do modelo norte-americano 
nas universidades brasileiras. Segundo 
estudiosos, pelo acordo MEC/USAID, o 
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135  Panfleto de 
divulgação,  
década de 1980. 
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136  Professores Gilberto Padovese, Wilson Zampieri, Hermes 
Ferreira Figueiredo e Helvécio Zampieri em registro da viagem 
para Brasília, para protocolar a Carta Consulta, exigência  
do MEC para a aprovação dos primeiros cursos superiores, 
numa parada na rodovia nas imediações de Goiânia. 

137  Carta/comunicado sobre a instalação dos cursos  
superiores, 1972.

138  Fachada da Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas São Miguel, década de 1970, Rua Dr. Félix 
(atual José Aldo Piassi). 

139  Fachada da Faculdade São Miguel, década de 1980.
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ensino superior exerceria um papel estra-
tégico, porque caberia a ele forjar o novo 
quadro técnico e científico que desse conta 
do novo projeto econômico brasileiro.30

Os cursos Primário (quatro anos) e Gi-
nasial (quatro anos) foram fundidos, 
passando a se chamar Primeiro Grau, 
com oito anos de duração, e o Curso 
Científico fundido com o Clássico pas-
sou a ser denominado Segundo Grau, 
com três anos de duração. O curso uni-
versitário passou a ser denominado 
Terceiro Grau. Com essa reforma, se 
eliminou um ano de estudos, fazendo 
com que o Brasil tivesse somente 11 ní-
veis até chegar ao fim do Segundo Grau, 
enquanto países europeus e o Canadá 
possuem, no mínimo, 12 níveis. Para 
a implantação do programa, o acordo 
demandava a contratação de assesso-
ramento norte-americano. Os técnicos 
oriundos dos Estados Unidos colabora-
ram com a reforma da educação pública 
que atingiu todos os níveis de ensino.

Alguns setores acreditavam que o convênio 

com os Estados Unidos levaria à privatização 

do ensino no Brasil e que isso seria prejudicial 

para a educação. Diante da oposição levanta-

da nos meios intelectuais e estudantis contra 

os acordos MEC/USAID, o governo criou, em 

1968, um Grupo de Trabalho encarregado de 

estudar a reforma e propor um outro modelo.

Apesar de todas as dificuldades relaciona-

das à aprovação de cursos no MEC, a mudança 

da legislação e, por incrível que pareça, as di-

ficuldades que enfrentaram para explicar aos 

avaliadores que não era difícil chegar a São Mi-

guel Paulista, pois era um bairro da cidade de 

São Paulo e não um município, os fundadores 

não desistiram! Logo chegaria a aprovação.

Quando aconteceu a aprovação dos pri-

meiros cursos superiores31, as aulas ocorriam 

nas mesmas instalações do Colégio. Como 

os cursos superiores funcionavam no período 

noturno, em nada atrapalhavam a dinâmica 

do Colégio, que tinha as aulas concentradas 

nos períodos matutino e vespertino. 

Nas palavras do professor José Carlos de 

Souza Lima, ex-aluno que se tornou Professor 

e Coordenador de Cursos de Graduação, na 

Cruzeiro do Sul Educacional:

[...] Fiz o Colégio e estava chegando a hora 
de fazer a Universidade. Eu já tinha em 
mente esse desejo. Meu pai tinha perdido 
o emprego, eu trabalhava no Banco No-
roeste e acabei ajudando a sustentar a 
família (éramos eu, meu irmão, meu pai e 
minha mãe). Com isso, a ideia de estudar 
no ITA (Instituto Tecnológico da Aero-
náutica), ser patrocinado pelo pai, fazer 
cursinho não deu certo. Aí, de repente, teve 
uma propaganda de vestibular, não sei se 
eu vi um panfleto na época, e a prova era 
amanhã, um domingo. Fiz o vestibular e 
ingressei em fevereiro de 1974 no Curso 
de Ciências Contábeis, que era lá no Co-
légio, na primeira unidade, no Parque Pe-
droso [...]. Então, fui começando a gostar 
da escola, do ambiente, que era um am-
biente acadêmico, e aquilo me ajudou [...]. 
Quando chegou em 1977, terminei o Cur-
so de Ciências Contábeis e fiz mais um 
ano, eliminando disciplinas do Curso de 
Administração. Completei o estágio, que 
naquela época era supervisionado [...]. E 
eu fui convidado para lecionar Contabi-
lidade Bancária no Colégio. Isso foi em 
1981, se não me engano, diretamente com 
o Professor Gilberto, que era o Diretor 
do Colégio [...]. Em 1991, me chamaram 
para dar aulas na Faculdade [...] 32. 

Como podemos perceber nas palavras 

do Professor José Carlos, a Instituição sem-

pre ofereceu muitas oportunidades e sem 

dúvida mudou a vida de muitos alunos. 

Mais uma vez, os objetivos propostos pelos 

31 A Faculdade de 
Ciências Contábeis e 
Administrativas de São 
Miguel Paulista teve seu 
funcionamento autorizado 
em 6 de outubro de 1972, 
pelo Parecer 1180/72. O 
Decreto n.º 71.429/72 de 
24 de novembro de 1972 
autorizou o funcionamento 
dos Cursos de Ciências 
Contábeis e Administração 
de Empresas. Em 14 de 
fevereiro de 1977, o decreto 
n.º 79.263/77 reconheceu os 
Cursos de Administração 
de Empresas e Ciências 
Contábeis. Informações 
retiradas dos documentos 
oficiais pertencentes ao 
acervo da Cruzeiro do Sul 
Educacional.

30 COMO A DITADURA 

INTERFERIU NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA/

OS PREJUÍZOS: os 
acordos MEC/USAID e as 
reformas educacionais. 
Disponível em: < http://
ditaduranuncamais.cnte.
org.br/o-retrocesso-na-
educacao/>. Acesso em: 
2/4/2018.

32 Depoimento do Professor 
José Carlos de Souza Lima, 
concedido aos autores em 
05/07/2018.
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fundadores estavam sendo alcançados, ou 

seja, oferecer ensino superior de qualidade 

na periferia da cidade de São Paulo.

Com a autorização para o funcionamen-

to dos cursos superiores, o trabalho dobrou, 

afinal era necessária a organização dos mes-

mos. Para compor o quadro de professores e 

também auxiliar na elaboração dos currícu-

los dos cursos de Ciências Contábeis e Ad-

ministração de Empresas, novos professores 

foram contratados, muitos oriundos da Uni-

versidade de São Paulo – USP. Os Profes-

sores Alfredo Kazuto Kobayashi, Oduvaldo 

Donnini, Jorge Chican, Roberto Jorge Had-

dock Lobo Neto, Flávio Queiróz de Moraes 

Júnior, José Bello Valente, Rui Elias Marão, 

Akio Kawashita e Luiz Otávio Coelho Gui-

marães passaram a constituir inicialmente, o 

quadro docente da Faculdade.

É claro que para que tudo continuasse or-

ganizado e a qualidade fosse mantida, mui-

tas análises e reflexões eram realizadas pelos 

fundadores, coordenadores e professores. 

As determinações acadêmicas eram sempre 

realizadas pensando no melhor desempenho 

dos alunos e na ideia de contribuir sempre 

para o desenvolvimento pessoal.

A chegada do ensino superior ao bairro de 

São Miguel Paulista foi muito comemorada, 

afinal, anteriormente, toda vez que um mo-

rador quisesse dar prosseguimento aos estu-

dos, teria que se deslocar até Mogi das Cruzes 

ou, ainda, ir para Guarulhos. Nesse momento, 

outro ponto foi importante, os fundadores 

começaram a pensar em como atrair alunos 

de outros bairros para São Miguel Paulista.

Várias foram às estratégias utilizadas 

pelos fundadores para atrair alunos que 

não eram de São Miguel. Uma delas foi en-

trar em contato com diversas empresas da 

Zona Leste e adjacências, para oferecer par-

cerias e também apresentar os cursos para 

os trabalhadores que precisavam de forma-

ção. As parcerias deram resultado! 

E foi assim que em 1976, com o crescimen-

to dos cursos superiores, os fundadores re-

solveram solicitar a abertura de novos cursos, 

Comércio Exterior e Administração Hospitalar 

140 141

140  Diploma de 
Bacharel em Ciências 
Contábeis do Professor 
José Carlos de Souza 
Lima, da Faculdade de 
Ciências Contábeis  
e Administrativas  
de São Miguel  
Paulista, 1978. 

141  Diploma de 
Bacharel em 
Administração 
de Empresas do 
Professor José  
Carlos de Souza 
Lima, da Faculdade 
de Ciências Contábeis 
e Administrativas  
de São Miguel 
Paulista, 1978.
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143  Professores Hermes Ferreira Figueiredo, Wilson Zampieri 
e R. J. Haddock Lobo Neto (patrono da biblioteca), na 
inauguração da fotografia do patrono da biblioteca, 1975. 

146  Síntese do Regimento Escolar, da Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas de São Miguel Paulista, 1979. 

142  Biblioteca Haddock Lobo, 1978, na Av. Dr. Ussiel Cirilo. 

144  Biblioteca, 1974, na Rua Dr. Félix (atual José Aldo Piassi).

145  Biblioteca, 1975, na Rua Dr. Félix (atual José Aldo Piassi). 
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para o curso de Administração. Mas, com toda 

morosidade dos processos de autorização e re-

conhecimento, esses cursos foram autorizados 

a funcionar somente em 1985.

Mesmo assim, com o aumento da quanti-

dade de alunos, em 1977 os fundadores pre-

cisavam pensar em expansão das instalações, 

afinal eles já haviam comprado um terreno ao 

lado do prédio do Colégio Cruzeiro do Sul, na 

Avenida Dr. Ussiel Cirilo e foi onde começou o 

desenvolvimento da Faculdade, com oito salas 

de aula, biblioteca e utilizando o restante das 

instalações do Colégio Cruzeiro do Sul. 

A mesma lógica pensada para os Colégios 

Cruzeiro do Sul e para o Cruzeirinho foi implan-

tada para os cursos superiores. A ideia de pro-

mover eventos que pudessem contribuir para a 

boa formação dos alunos e para ampliação dos 

seus conhecimentos estava sempre presente. 

Podemos verificar essa afirmação com a 

série de palestras que foram realizadas nos 

anos 1970 e 1980, com políticos e persona-

lidades do cenário brasileiro, e também em 

atividades culturais promovidas e idealizadas 

pelos fundadores.

Os candidatos ao governo do estado de São 

Paulo em 1982 participaram de palestras e dis-

cussões na Faculdade.

Nos anos seguintes, a proposta de eventos 

que pudessem contribuir para o desenvolvi-

mento dos alunos continuou a ocorrer. Muitas 

foram as visitas ilustres recebidas na Instituição.

A Faculdade promovia o debate acadêmi-

co/democrático, abria espaço para diversas 

personalidades políticas, de posições ideológi-

cas diferentes e de filiações partidárias díspa-

res, tudo o que fosse preciso para o crescimen-

to intelectual de seus alunos.

No final da década de 1970, o total de estu-

dantes matriculados em instituições privadas 

de ensino superior no Brasil era de 808.253 

alunos33. Podemos afirmar que a atual Cruzeiro 

do Sul Educacional contribuiu muito para esse 

cenário. Tanto que, como vimos anteriormente, 

os fundadores, pensando na capacitação dos 

futuros profissionais, aumentaram a quantida-

de de ofertas de cursos superiores.

Naqueles anos, muitas foram as oportu-

nidades que começaram a aparecer para os 

fundadores, relacionadas a aquisições e in-

corporações de novas instituições de ensino, 

isto é, faculdades que ofertavam diferentes 

cursos e poderiam contribuir para o cresci-

mento da Instituição Educacional São Miguel 

Paulista, além de novos projetos para ofertar 

cursos superiores.

Foi assim que, em 1984, ocorreu a incor-

poração de uma entidade tradicional de Su-

zano, a Faculdade de Ciências e Letras Geral-

do Rezende34. 

No ano seguinte, mais especificamente 

em 8 de abril de 1985, o Parecer n.º 222/85, 

Processo n.º 23033.020377/84-7, aprova a 

mudança da Faculdade de Ciências e Letras 

Geraldo Rezende, que se transfere de Suzano 

para a Rua Dr. Ussiel Cirilo, 213/225, no bair-

ro de São Miguel Paulista, em São Paulo. Em 

7 de abril de 1986, a Portaria Ministerial n.º 

243, Processo MEC n.º 23001.001030/85-

09, aprova a mudança de denominação da 

Faculdade de Ciências e Letras Geraldo Re-

33 SAMPAIO, H. Evolução do 
ensino superior brasileiro, 
1808-1990. Fonte: 
Disponível em: < http://
nupps.usp.br/downloads/
docs/dt9108.pdf>. Acesso 
em: 2/4/2018.

34 Em 13/9/1984 a Portaria 
Ministerial n. 391, Processo 
MEC n. 23033.002163/84-8 
aprovou a transferência 
de Mantenedora, da 
Associação de Educação e 
Cultura Geraldo Rezende 
para a Instituição 
Educacional São Miguel 
Paulista, que mantinha 
a Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas 
de São Miguel Paulista, dos 
cursos da Faculdade de 
Ciências e Letras Geraldo 
Rezende. Informações 
retiradas dos documentos 
oficiais pertencentes ao 
acervo da Cruzeiro do Sul 
Educacional.
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147  Formatura 
Ciências Contábeis e 
Administração, 1979. 
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148  Palestra de André Franco Montoro: estavam presentes os 
Professores Hermes Ferreira Figueiredo e Gilberto Padovese, 1975

150  Palestra com Almino Afonso: estava presente o Professor 
Wilson Zampieri, 1982.

152  Palestra com Ivete Vargas: estava presente o Professor Wilson 
Zampieri, 1982.

149  Palestra com Hélio Bicudo: estava presente o Professor Wilson 
Zampieri, 1982. 

151  Palestra com Luís Inácio Lula da Silva: estava presente o 
Professor Wilson Zampieri, 1982. 

153  Palestra do Senador Eduardo Suplicy na 1ª Semana Jurídica: 
estavam presentes os Professores Wilson Zampieri, Hermes Ferreira 
Figueiredo, Gilberto Padovese e Helvécio Zampieri, s.d.

148 149

150 151

153152
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zende para Faculdade de Ciências e Letras 

Cruzeiro do Sul. 

Assim, a Faculdade de Ciências e Letras 

Cruzeiro do Sul passou a ofertar os seguin-

tes cursos35:

•Pedagogia, com as habilitações em 
Magistério das Matérias Pedagógicas 
do 2.º Grau, Orientação Educacional, 
Supervisão Escolar de 1.º e 2.º Graus 
e Administração Escolar de 1.º e 2.º 
Graus de 1969;

•Letras, Licenciatura Curta e 
Licenciatura Plena com Habilitação  
Plena em Português/Inglês e 
•Estudos Sociais, Licenciatura  
Curta e Licenciatura Plena ,  
com Habilitação em Educação  
Moral e Cívica.

A Faculdade de Ciências e Letras Cruzei-

ro do Sul tinha por objetivos, nas áreas dos 

cursos que ministrava, a formação de pro-

fissionais e especialistas de nível superior, a 

35 Em 4/7/1972 ocorreu a diligência para autorização do funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras Geraldo Rezende. No mesmo 
ano, mais especificamente em 3/10/1972, a instituição recebeu o parecer favorável ao funcionamento da Faculdade. Finalmente, em 
27/11/1972, a autorização para o funcionamento da Faculdade ocorreu. Em 24/11/1976 o Decreto Federal n.º 78.807, Processo MEC n.º 
2792.93-94/76, concedeu reconhecimento aos Cursos de Letras, Estudos Sociais – Licenciatura de 1.º Grau, e ao Curso de Pedagogia – 
Licenciatura Plena. Em 12/4/1978, o Decreto Federal n.º 81.557, Processo MEC n.º 207.558/78, autorizou a conversão do Curso de Estudos 
Sociais, Licenciatura de 1.º Grau, em Curso de Estudos Sociais – Licenciatura de 1.º Grau com Habilitação em Educação Moral e Cívica 
– Licenciatura Plena. Em Portaria Ministerial n.º 66, de 15/1/1980, Processo MEC n.º 253.760/79, o curso foi reconhecido. Em 29/1/1981, o 
Decreto Federal n.º 85.671 autorizou o funcionamento da Licenciatura Plena – Habilitação Português/Inglês do Curso de Letras. Quatro 
anos se passaram e, em 27/2/1984, a Portaria Ministerial n.º 074, Processo MEC n.º 230001.000153/84-6, concedeu o reconhecimento 
ao curso. Em 8/5/1985, aprovou a conversão, pela via de plenificação, do Curso de Estudos Sociais – Licenciatura de 1.º Grau, de modo 
a oferecer, também, as Licenciaturas Plenas em Educação Moral e Cívica, em Geografia e em História. Informações retiradas dos 
documentos oficiais pertencentes ao acervo da Cruzeiro do Sul Educacional.
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154  Prédio do Colégio 
Cruzeiro do Sul e da 
Faculdade São Miguel 
Paulista, 1978.
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realização de pesquisas e o estímulo de ati-

vidades criadoras e, ainda, a extensão do en-

sino e da pesquisa à comunidade mediante 

cursos e serviços especiais. 

Ainda em 1985, os fundadores constituí-

ram a Faculdade de Ciências Exatas e Huma-

nas Santos Dumont36. A Faculdade possuía 

os cursos de Licenciatura em Ciências desde 

1988, com Habilitação em Matemática, reco-

nhecido em 1992, e Tecnologia em Processa-

mento de Dados desde 1989, reconhecido em 

6 de julho de 1989.

A Associação Santos Dumont de Educa-

ção e Cultura, assim como a Instituição Edu-

cacional São Miguel Paulista tinham como 

Presidente o Professor Hermes Ferreira Fi-

gueiredo. A Santos Dumont foi a constitui-

ção de uma sociedade civil de fins ideais, 

sem finalidade lucrativa, que objetivava criar 

e manter estabelecimentos de ensino em to-

dos os graus e modalidades, em especial os 

de grau superior. 

Em 1991, a Faculdade de Ciências Exatas 

e Humanas Santos Dumont foi transferida 

para a Instituição Educacional São Miguel 

Paulista, nos termos da Portaria Ministerial 

n.º 2.314/91.

Os novos cursos abriram um leque de 

possibilidades para os moradores de São 

Miguel Paulista, interessados em realizar 

o sonho de um curso superior. Como os 

fundadores também estavam sempre an-

tenados com as demandas do mercado de 

trabalho, em 1986, deram mais um salto em 

direção ao futuro, com a criação da Facul-

dade de Informática37.

A Faculdade ofertava o curso de Tecno-

logia em Processamento de Dados desde 

1986. O curso buscava suprir as necessida-

des do mercado de trabalho, pois atendia 

a Grande São Paulo, que naquele contexto 

apresentava o maior índice de computado-

res instalados e, consequentemente, era a 

região de maior demanda de mão de obra 

para o setor de informática. 

As novidades não pararam por aí!

Ainda em 1986, a Faculdade Cruzeiro do 

Sul – FACSUL ofertou para o segundo se-

155  Panfleto do 
Vestibular, 1989.

36 A Faculdade de Ciências 
Exatas e Humanas Santos 
Dumont possuía sede na 
cidade de São Paulo e 
era um estabelecimento 
isolado particular de ensino 
superior, mantido pela 
Associação Santos Dumont 
de Educação e Cultura, 
pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, 
com sede e foro em São 
Paulo, e com seu Estatuto 
inscrito no 3º Cartório de 
Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas de São Paulo, 
conforme registro em 
microfilme nº 68.051/85, 
em 17 de junho de 1985, 
cujo Diretor Presidente 
era o Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo. A 
Faculdade teve seu 1º 
Regimento aprovado em 
9/11/1988. Informações 
retiradas dos documentos 
oficiais pertencentes ao 
acervo da Cruzeiro do Sul 
Educacional.

37 A Faculdade de 
Informática Cruzeiro do 
Sul, com sede na cidade 
de São Paulo era um 
estabelecimento isolado 
particular de ensino 
superior, mantido pela 
Instituição Educacional 
São Miguel Paulista 
e teve a aprovação 
de seu Regimento em 
3/11/1986, Parecer 797/86. 
A autorização para o 
funcionamento do curso 
ocorreu em 21/3/1985, 
Parecer 174/85. Informações 
retiradas dos documentos 
oficiais pertencentes ao 
acervo da Cruzeiro do Sul 
Educacional.
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mestre os seguintes cursos: Complementa-

ção Pedagógica para licenciados em qual-

quer curso superior, com Habilitação em 

Administração Escolar; Complementação 

Pedagógica para licenciados em Pedagogia, 

com Habilitação em Orientação Educacional 

e Supervisão Escolar; Complementação em 

Geografia para licenciados em Estudos So-

ciais e, também, Complementação em His-

tória para licenciados em Estudos Sociais. 

Esses cursos começaram a atrair outro 

público, que buscava uma segunda forma-

ção (graduação) e novas oportunidades no 

mundo acadêmico. Cada vez mais os cursos 

se diversificavam na Instituição.

O reconhecimento da qualidade dos cursos 

superiores se refletia na procura para a reali-

zação dos vestibulares. As salas eram sempre 

lotadas, com pessoas de diferentes regiões, 

não somente da Zona Leste de São Paulo e de 

diferentes faixas etárias.

Ainda na década de 1980, em 6 de outu-

bro de 1988 é aprovada a transferência dos 

cursos da Faculdade Paulista de Arte – FAP-

-ARTE38 para a Instituição Educacional São 

Miguel Paulista. Portanto, em 1989, aconte-

ceu a mudança da sede do curso, da Rua Ro-

drigues Alves, 500 para a Avenida Dr. Ussiel 

Cirilo, 225, em São Miguel Paulista.

A FAP-ARTE contava com os cursos de 

Educação Artística desde 1957, com Habi-

litação em Educação Artística de 1.º Grau e 

Música – Plena, Bacharelado em Música com 

Habilitações em Canto, Instrumento e Com-

posição e Regência.

Naquele período, as Faculdades pertencen-

tes à Instituição Educacional São Miguel Pau-

lista tinham a seguinte estrutura organizacional:

Órgãos das Faculdades

•Congregação: constituída pelo 
Diretor-Presidente, pelo Vice-Diretor, 
pelos chefes de Departamento, por 
dois professores titulares (eleitos 
por seus pares), por dois professores 
assistentes (eleitos por seus pares), por 
dois representantes da comunidade 
(indicados pelos órgãos de classe), por 
representantes do corpo discente e, por 
fim, por dois representantes da Entidade 
Mantenedora;

•Conselho Departamental: constituído 
pelo Diretor-Presidente, pelo Vice-
Diretor, pelos chefes de departamento, 
por representantes do corpo discente;

•Diretoria: exercida pelo Diretor e, em 
sua ausência, pelo Vice-Diretor, ambos 
designados pela Entidade Mantenedora;

•Departamentos: resultantes da reunião 
de disciplinas afins, constituídos 
por professores das disciplinas e 
representantes do corpo discente. Os 
departamentos são dirigidos por um chefe 
e, em sua ausência, por um suplente.

Com o grande crescimento das Faculdades 

e dos cursos, foi necessário que se repensas-

38 O Processo n.º 
105.345/56 autorizou, em 
14 de dezembro de 1956, o 
funcionamento dos cursos 
de instrumentos de sopro e 
cordas, piano e órgão, canto, 
composição e regência 
na Academia Paulista de 
Música, Sociedade Civil, 
cujo diretor-presidente 
era o Maestro Eleazar 
de Carvalho. Em 6 de 
agosto de 1974 ocorreu a 
alteração da denominação 
e a Academia Paulista de 
Música se tornou Faculdade 
Paulista de Arte. A 
Mantenedora da Faculdade 
era o Conservatório Musical 
Marcelo Tupinambá. 
Informações retiradas 
dos documentos oficiais 
pertencentes ao acervo da 
Cruzeiro do Sul Educacional.
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156  Ata da Assembleia 
Geral de Constituição 
da Associação Santos 
Dumont de Educação  
e Cultura – ASDEC,  
18 de maio de 1985. 
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se a estrutura e a organização. Foi assim que, 

em 11 de junho de 1992, a Portaria Ministerial 

n.º 888, Processo MEC n.º 23001.000938/91-

26, aprovou o Regimento Unificado para as 

unidades de ensino que eram mantidas pela 

Instituição Educacional São Miguel Paulista. 

Surgem as Faculdades Integradas Cruzeiro do 

Sul – FICSUL, mantidas pela Instituição Edu-

cacional São Miguel Paulista e que possuíam, 

portanto, as seguintes unidades de ensino:

•Faculdade de Ciências e Letras 
Cruzeiro do Sul;
•Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas Cruzeiro do Sul  
(Antiga Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas de  
São Miguel Paulista);
•Faculdade de Informática  
Cruzeiro do Sul;
•Faculdade Paulista de Arte;
•Faculdade de Ciências Exatas e 
Humanas Santos Dumont.

A unificação regimental proposta teve 

por objetivo a fusão das faculdades e a im-

plantação de uma estrutura organizacional 

adequada para o funcionamento durante 

o período de transição, para transformação 

das unidades de ensino da Instituição Edu-

cacional São Miguel Paulista na Universidade 

Cruzeiro do Sul.

Segundo o Professor Hermes Ferreira Fi-

gueiredo:

[...] quatro jovens desconhecidos destas 
paragens aqui chegam, instalam-se em 
modestas salas e dão início ao que seria 
o maior Colégio da região, chegando 
a matricular 4 mil alunos na época do 
tresloucado Plano Cruzado. E eis que, 
também num gesto tresloucado, resol-
vem dotar esta região dos primeiros 
cursos superiores. Não é que a ideia deu 

certo? Certo, mas não tanto. Os per-
calços foram muitos. Tudo muito com-
plicado. Era um mundo desconhecido 
para nós, quatro caipiras de Mirassol, 
Olímpia e Birigui, mas, matuto a tudo 
observa e aprende. Fomos aprenden-
do. A cada fracasso renovavam-se as 
esperanças e, para não alongar muito, 
chegamos às Faculdades Integradas 
Cruzeiro do Sul.39

A partir daí, uma nova estrutura organi-

zacional foi implantada, com a constituição 

de Conselhos, preenchimento dos cargos 

administrativos superiores e a reorgani-

zação dos departamentos. Foram consti-

tuídas, também, varias comissões como 

a de Estágio. Nesse momento, criou-se a 

Assessoria Pedagógica para trabalhar na 

conscientização dos colaboradores e pro-

fessores com relação às novas diretrizes e 

filosofia da Pedagogia Institucional. O sis-

tema de registros acadêmicos foi reorgani-

zado, modernizado e sistematizado.

Novos rumos, novas possibilidades e o 

sonho de Universidade estava se configu-

rando!
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157  Convite para 
inauguração da 
Faculdade de 
Informática, 1986. 

39 FIGUEIREDO, Hermes 
Ferreira Figueiredo. 
UNICSUL: Instituição 
Educacional São Miguel 
Paulista, compromisso  
com a educação, 1997.
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Naquele contexto, a FICSUL contava com 

as seguintes pessoas nos cargos de Direção: 

Professor Hermes Ferreira Figueiredo (Diretor-

-Geral), Professor Wilson João Zampieri (Su-

perintendente Acadêmico), Professor Gilberto 

Padovese (Superintendente Administrativo), 

Professor Helvécio Zampieri (Superintendente 

de Assuntos Comunitários), Professora Vanda 

Rutkowski Tognarelli e Professor Flávio Ben-

dicto Viana (Diretores de Faculdade).

A FICSUL ofertava cursos reconhecidos 

na Área Fundamental do Conhecimento, na 

Área Técnico-Profissional e na Área de Tec-

nologia. Eram eles:

•Curso de Letras: Português/Inglês;
•Curso de Estudos Sociais: Estudos 
Sociais, Geografia e História;
•Curso de Educação Artística;
•Curso de Ciências: Matemática;
•Curso de Administração: Empresas, 
Hospitalar e Comércio Exterior;
•Curso de Música;
•Curso de Ciências Contábeis;
•Curso de Pedagogia: Habilitação em 
Administração Escolar, Magistério, 
Supervisão Escolar e Orientação 
Escolar;
•Curso Superior em Tecnologia de 
Processamento de Dados.

Ao mesmo tempo em que novos cur-

sos surgiam, as atividades extracurricu-

lares (culturais e acadêmicas), que, como 

dissemos anteriormente, eram sempre 

realizadas nas Faculdades, tornaram-se 

concorridas pelos alunos e, também, pela 

comunidade externa.

Professores e coordenadores, assim 

como a Direção da Faculdade, envolviam-

-se nas atividades de extensão universitá-

ria, visando sempre a melhoria na qualida-

de da formação dos alunos.

O envolvimento com a comunidade lo-

cal continuava sendo uma prioridade. Em 

1988, a Faculdade Cruzeiro do Sul, atra-

vés dos esforços dos Professores Wilson 

Zampieri, Hermes Ferreira Figueiredo, 

Helvécio Zampieri e Gilberto Padovese, 

com o apoio dos locais, criou uma Exposi-

ção de Arte Sacra na antiga Capela de São 

Miguel Paulista. Foi a participação da po-

pulação que legitimou a ação, que trouxe 

a sensação de pertencimento e unidade, 

elementos que faltaram na ação da Secre-

taria Municipal de Cultura.

 A preocupação com a história e a cul-

tura fez surgir o Museu Histórico Uraraí 

que futuramente, mais especificamente 

158  159  I SECSUL: 
Semana de Educação e 
Cultura da Faculdade 
Cruzeiro do Sul – 
FACSUL, 1985.

158

159
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em 2001, deu origem ao Laboratório de 

Documentação da Cruzeiro do Sul Educa-

cional – Labdoc, cujo objetivo é o resgate 

das histórias e memórias institucional e 

dos bairros/cidades onde estão inseridas 

as unidades de ensino.

A distância dos municípios várias vezes 

acabava por destruir os sonhos de muitos 

jovens, mas, com um ensino superior de 

qualidade em São Miguel Paulista e as pos-

sibilidades de construção de capital cultural, 

a situação se alterou e para muito melhor. 

Diversas famílias passaram a ter orgulho dos 

seus filhos, que puderam ter o tão sonhado 

diploma do ensino superior.

Com o passar dos anos e o aumento da 

quantidade de alunos, novos terrenos e ca-

sas foram sendo comprados pelos funda-

dores em São Miguel Paulista, ao lado dos 

já existentes, e a ampliação das instalações 

foi ocorrendo. A expansão das instalações 

administrativas e acadêmicas iniciou-se em 

1987. Nas palavras do Diretor-Presidente, 

Professor Hermes Ferreira Figueiredo:

[...] a construção de mais um edifício, 
anexo ao primeiro, terá 6.500 m2 de 
área construída em sete pavimentos, 
garagem para 60 carros; dois pátios co-
bertos com 784 m2, cada um; pavimen-

160  Convite para 
divulgação da 
apresentação de Ballet 
Operetas – Ballet, 1982. 

161  Noite Clássica, 1983. 

162  Certificado de 
Extensão Universitária 
– I SEARTE, 1989.

160 162
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163  Professor Wilson Zampieri e Professora Roseli Santaella Stella 
na 1.ª Semana de Arte e Educação, 1989. 

165  Programa da 1ª Mostra de Arte Sacra Barroco – Primitiva. 

167  Página do Jornal São Paulo Leste, retratando a organização 
do Museu Histórico Ururaí, 2 a 18 de agosto de 1986. 

164  Faixa de divulgação da 1.ª Mostra de Arte Sacra Barroco-
Primitiva, promovida pela Cruzeiro do Sul.

163

165

166

164
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170  Jornal Cruzeiro do Sul, Ano 1, nº 1, jul-ago de 1988. 

167  Panfleto de divulgação, 1983. 

169  Professores Gilberto Padovese, Helvécio Zampieri, Hermes 
Ferreira Figueiredo, Wilson Zampieri, Eleonel, entre outros, em 
baile de Formatura, 1987.

168  Colação de grau, 1976. 

167

169

170

168
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171  Engenheiro Fausto Izoldi, Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, Professor Wilson Zampieri e o construtor  
Adélio da Silva, na construção do Bloco B da Universidade 
Cruzeiro do Sul – UNICSUL, 1977. 

172  Professor Hermes Ferreira Figueiredo na construção do 
Bloco B da Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL, 1977. 

173  Engenheiro Fausto Izoldi, Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, Professor Gilberto Padovese e Professor  
Wilson Zampieri na construção do Bloco B da Universidade 
Cruzeiro do Sul – UNICSUL, 1977.

174  Construção do Bloco A da Universidade Cruzeiro do Sul – 
UNICSUL, 1976.
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173

174

172
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tos com dez salas de aula cada; biblio-
teca com 200 m2 e o último pavimento 
abrigará os Laboratórios de Ciências 
Físicas e Biológicas, bem como de Pro-
cessamento de Dados, que atualmente 
contam com 50 microcomputadores 
(PC Scopus, PC Itautec, Cobra 210, 
Prológica e Edisa 281)40. 

Como era de costume, para alcançar 

mais um sonho, agora o de Universidade, 

novos desafios foram assumidos, como a 

compra de terrenos e a construção das no-

vas instalações. 

Nada ocorreu por acaso, nas palavras do 

Professor Wilson Zampieri existia um com-

promisso entre os fundadores:

[...] Durante todos esses anos, foi tarefa 
desses quatro escudeiros de um sonho, 
guiados e orientados a trilharem os ca-
minhos da esperança e por onde a his-
tória os conduzia, vigiar o percorrer dos 
fragmentos de um ideal, para que estes 
não se perdessem nos embates do dia a 
dia. Todos nós sabemos que este tem sido 
um trabalho difícil, por ser crítico, arris-
cado e sofrido, porém sabemo-lo neces-
sário, pois impediu que, em tantos anos, 
não transformássemos nosso ideal numa 
ilusão mecanicista. [...] A reflexão sobre 
o passado nos obriga a interrogar, a ana-
lisar com audácia e teimosia as possibili-
dades do presente.41 

Esse compromisso foi levado adiante por 

muitos anos e os fundadores analisaram não 

somente as possibilidades do presente, mas, 

também, do futuro.

Após muito trabalho, dedicação e perse-

verança, no final da década de 1980, mais 

especificamente em 1989, o novo prédio da 

Cruzeiro do Sul já estava em funcionamento! 

Com a expansão das instalações, muita 

coisa se alterou, pois os alunos foram bene-

ficiados com mais espaço para atividades 

acadêmicas, esportivas, culturais e sociais. 

Com o aumento da infraestrutura e dos 

cursos ofertados, no final dos anos 1980 

e início da década de 1990, os fundadores 

já lutavam para a aprovação do projeto de 

Universidade. Muitas foram as ações rea-

lizadas junto ao Ministério da Educação. A 

Gazeta de Ermelino Matarazzo noticiou em 

primeira página essa trajetória.

Com o projeto de Universidade em an-

damento, os fundadores continuaram tra-

balhando no aumento da quantidade de 

cursos para as Faculdades Integradas Cru-

zeiro do Sul. O crescimento era inevitável!

Nos capítulos seguintes, veremos como 

foi constituída a Universidade Cruzeiro do 

Sul (UNICSUL).

41 ZAMPIERI, Wilson, 
UNICSUL: Instituição 
Educacional São Miguel 
Paulista, compromisso com 
a educação, 1997.

175  Visita do Professor 
Dr. Ib Gatto Falcão, do 
Conselho Federal de 
Educação. Gazeta de 
Ermelino Matarazzo,  
2ª quinzena de 
novembro de 1991. 

175

40 FIGUEIREDO, H. F. 
Cruzeiro do Sul: passos  
firmes na expansão. Jornal 
Cruzeiro do Sul, Ano 1, n.º 1, 
jul-ago de 1988





“Se a educação 
sozinha não 
transforma a 

sociedade, sem 
ela tampouco a 

sociedade muda”
Paulo Freire
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As universidades desempenham vários papéis nas 
sociedades, pois contribuem para o desenvolvimento 

humano, sustentável, regional e nacional. Os novos 
conhecimentos que são produzidos, quando aplicados à 

realidade social, contribuem para a inclusão social e para  
o desenvolvimento político e econômico do País.

Como vimos no capítulo anterior, as Faculdades 

Integradas Cruzeiro do Sul – FICSUL já estavam se 

preparando para se tornar Universidade. As Faculda-

des já estavam constituídas, a formação profissional 

e científica de pessoal de nível superior era reconhe-

cida, a pesquisa e os programas de extensão sendo 

divulgados à comunidade científica e, também, à co-

munidade externa.

Vamos entender como a Universidade Cruzeiro do 

Sul foi constituída e, ainda, como continuou com o 

processo de contribuição para melhoria da realidade 

dos moradores do bairro de São Miguel Paulista.

PARTE I I I

A U N I V ER SA LIDA DE 
DA U N I V ER SIDA DE 
CRUZEIRO DO SU L 
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3.1 A CONSTITUIÇÃO DA 
UNIVERSIDADE CRUZEIRO 
DO SUL – UNICSUL

Na década de 1990, São Miguel Paulista ha-

via passado por um processo de urbanização 

acelerado e por profundas transformações 

sociais. As Faculdades Integradas Cruzeiro do 

Sul – FICSUL contribuíram muito para essa 

transformação, mas, vale lembrar, que as mu-

danças não atingiam somente os moradores 

do bairro e, sim, da Zona Leste de São Paulo 

como um todo, além de localidades próximas.

As Faculdades recebiam alunos de Ita-

quera, Guainases, Ermelino Matarazzo, Pe-

nha, Vila Matilde, Artur Alvim, Cangaíba, 

Guarulhos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, 

Ferraz de Vasconcelos, entre outros, con-

tribuindo para o desenvolvimento huma-

no em todos os aspectos. A expansão era 

só uma questão de tempo. Foi assim que, 

em 20 de fevereiro de 1991, os fundadores 

– Professores Hermes Ferreira Figueiredo, 

Helvécio Zampieri, Gilberto Padovese e 

Wilson João Zampieri – iniciaram a jornada 

para o reconhecimento da Universidade. 

Em meio à crise econômica da década de 

1990, os fundadores lutavam por autono-

mia científica, didática e pedagógica para a 

Instituição, por isso a busca incessante para 

tornar a FICSUL uma Universidade. Nas pa-

lavras do Professor Hermes:

176  Padre Antônio  
Geraldo do Amaral 
Rosa e Professor 
Hermes Ferreira 
Figueiredo, s.d. 

177  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Gilberto Padovese, 
Wilson Zampieri, 
Helvécio Zampieri, 
Derblay Galvão, Flávio 
Benedicto Viana, Sueli 
Cristina Marquesi, 
Vanda Rutkowsi 
Tognarelli, entre 
outros, na reunião  
de trabalho, 1992. 

A década de 1990 foi uma época de in-
flação alta e isso favoreceu todo mundo 
que era “bancarizado”, que era o famoso 
overnight. Para nós, foi um período de 
crescimento, pois, ao passar para o status 
de Universidade, toda aquela demanda 
reprimida não só de São Miguel, mas de 
toda a região leste começou a ser resolvi-
da. [...] Passamos a ter liberdade de criar 
cursos e vagas, que todo mundo (mante-
nedores de cursos superiores) tinha sofri-
do durante 20, 30 anos para conseguir.42

Nesse contexto salientado pelo Professor 

Hermes ocorre a aprovação da carta consul-

ta, visando a criação da Universidade, pelo 

Conselho Federal de Educação. O Conselho 

designou uma Comissão de Acompanha-

mento43, que foi constituída pelos Professo-

res Derblay Galvão, da Universidade Federal 

de Santa Maria, Décio Botura Filho, da Uni-

versidade Federal de São Carlos, e Eva Matos 

Seidel, das Faculdades Integradas da Cató-

lica de Brasília. Essa Comissão iniciou seus 

trabalhos em 20 de março de 1991 e teve o 

Conselheiro do Conselho Federal de Educa-

ção, Padre Antônio Geraldo do Amaral Rosa, 

como orientador e relator. Posteriormente, 

ele foi  substituído pelo Professor Dr. José 

Francisco Sanchotene Felice.

As comissões eram formadas pensando 

na seriedade, competência, qualificação e 

42  Depoimento do 
Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, concedido aos 
autores em 9/4/2018.

43  Portaria n .º 28/91 do 
C.F.E. de 22/2/1991. 

176 177
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conhecimento legal dos membros. Nas pala-

vras do Professor Décio Botura Filho:

[...] A maioria de nós, todos éramos 
doutores, de instituições de renome, en-
tão a gente tinha certo lastro e os conse-
lheiros confiavam muito no nosso rela-
tório. [...] Os conselheiros escolhiam a 
gente, porque, quando ia ter um acom-
panhamento do pedido de uma escola 
para transformar a faculdade em uni-
versidade, era montado um processo, 
sorteado um conselheiro e aquele con-
selheiro escolhia sua comissão. Chegou 
um momento em que eu estava em nove 
comissões. Foi uma experiência riquís-
sima em minha vida. [...]44.

A primeira visita da Comissão era para co-

nhecer a instituição de ensino. A partir daí, o 

acompanhamento se dava com visitas pe-

riódicas onde os integrantes da Comissão 

sugeriam mudanças e adequações. Portan-

to, a cada encontro era analisado um deter-

minado item, como infraestrutura (salas de 

aula, laboratório, biblioteca, entre outros), 

corpo docente e titulação, carga horária etc. 

Os processos eram longos e muito sé-

rios. Para cada visita, um novo relatório era 

produzido pela instituição de ensino. Os re-

latórios eram encaminhados para a Comis-

são que realizava a leitura e a análise, antes 

do acompanhamento in loco. O sentido era 

o aprimoramento e, consequentemente, a 

aprovação para universidade. 

Naquele contexto, os membros das Co-

missões possuíam não somente experiência 

acadêmica, mas também administrativa, em 

suas universidades de origem. Essa expe-

riência contribuía muito para que eles pudes-

sem analisar e sugerir melhorias nas institui-

ções visitadas, pois conheciam muito bem 

a legislação e a dinâmica das universidades. 

Alguns membros das Comissões, por exem-

plo, muitas vezes já conheciam as institui-

ções de ensino, pois participaram, em algum 

momento, do reconhecimento de cursos. Foi 

o caso do Professor Décio Botura Filho:

[...] Eu já conhecia o Hermes, pois já 
tinha estado em algumas Comissões 
para cursos, Matemática, Informáti-
ca. [...] Era um cara sério e com essa 
empatia de já conhecer o Hermes, sa-
bendo de seu empreendedorismo, eu 
não tinha dúvida de que aquilo iria 
virar uma Universidade. Era questão 
de tempo. Eu acreditava no projeto. 
[...] Sabia que era uma escola peque-
na, mas que tinha um norte. Era só dar 
liberdade para ela, que ia crescer. [...] 
Tornando-se universidade, você ganha 
certa autonomia e tem condições de 
crescer e o Hermes tinha isso no san-
gue. [...]. O Hermes nunca chegou e fa-
lou: “Facilita isso para mim?” Não! Ele 
gostava da coisa séria. [...]45. 

O desejo de crescimento e autonomia 

fez com que os fundadores e funcionários 

envolvidos no processo se dedicassem, dia 

após dia, para atender as sugestões da Co-

missão e, com isso, profissionalizar ainda 

mais os trabalhos da Instituição de Ensino. 

178  Professores Gilberto 
Padovese e Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Padre Antônio Geraldo 
do Amaral Rosa, 
Professor Wilson 
Zampieri e Professor 
Helvécio Zampieri  
em Reunião de 
trabalho, 1992. 

178

44  Depoimento do Professor 
Dr. Décio Botura Filho 
concedido aos autores, 
12/6/2018. 

45  Depoimento do Professor 
Dr. Décio Botura Filho 
concedido aos autores, 
12/6/2018.



179  Apresentação realizada pelos Professores 
Hermes Ferreira Figueiredo, Wilson Zampieri, 
Gilberto Padovese e Helvécio Zampieri ao 
Conselheiro Ernany Bayer, do Conselho Federal 
de Educação, das instalações para o Projeto de 
Universidade, 1991. 

180  Professores Dr. Décio Botura Filho, Dr. José 
Francisco Sanchotene Felice, Wilson Zampieri, 
Adair Martins Pereira, Hermes Ferreira Figueiredo, 
Vanda Rutkowski Tognarelli, Gilberto Padovese,  
Flávio Benedicto Viana, entre outros, em reunião 
de trabalho para o Projeto de Universidade, s.d. 

181  Professores Roseli Santaela, Flávio Benedicto 
Viana e Vanda Rutkowski Tognarelli, reunião de 
trabalho para o Projeto de Universidade, 1991. 

182  Professores Hermes Ferreira Figueiredo  
e Décio Botura Filho, 12/6/2018. 
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Nas palavras do Professor José Francisco 

Sanchotene Felice:

[...] Na minha primeira ida a São Paulo, 
para tratar da futura Universidade Cru-
zeiro do Sul, eu achei uma pretensão exage-
rada, mas o que mais me impressionou foi a 
seriedade, sobretudo do Professor Hermes 
e do Professor Gilberto. Mas todos, afi-
nal, deixaram uma impressão muito boa, 
tanto é que, no meu relatório de retorno a 
Brasília, eu deixei bem claro que esse era 
um ponto essencial [...]. Quando cheguei e 
dei o retorno aos Conselheiros Federais de 
Educação, eu já eliminei a possibilidade 
de haver qualquer tipo de desconfiança. 
[...] Prevalecia a certeza de que eu estava 
tratando com gente séria. [...] A educação é 
promoção humana [...]46.

O Professor Sanchotene, nascido em 

Uruguaiana, economista, sociólogo, edu-

cador e administrador público (Prefeito de 

Uruguaiana e Deputado) contribuiu em de-

masia para todo o processo, afinal, foi ele, 

junto com seus pares, quem deu um voto 

de confiança aos fundadores e os auxilia-

ram a atingir o objetivo de Universidade. 

Após aproximadamente dois anos de an-

siedade, em 29 de janeiro de 1992, mais 

uma etapa foi vencida! O Parecer C.F.E. n.º 

44/92, aprovou a criação da Universidade 

Cruzeiro do Sul, pela via de reconhecimento. 

O acompanhamento foi realizado pelo pra-

zo de dois anos, a partir da data inicial de 

22/2/1991. 

Nesse período, muitas foram as pessoas 

que acreditaram no projeto e contribuíram 

ativamente para o sonho de Universidade 

se tornar realidade. O Professor Flávio Be-

nedicto Viana e sua equipe da Secretaria 

Geral, composta pelas funcionárias Sheila 

Aparecida Teodoro, Kelly Cristina Soares e 

Cristiane Pereira Mello, que sempre organi-

183  Professores Flávio 
Benedicto Viana, 
Hermes Ferreira 
Figueiredo, Wilson 
Zampieri e Gilberto 
Padovese, Conselheiro 
do Conselho Federal 
de Educação Ernany 
Bayer, Professor 
Derblay Galvão em 
reunião de trabalho 
para o Projeto de 
Universidade, 1991.

183

46  Depoimento do Professor 
José Francisco Sanchotene 
Felice aos autores, 
24/8/2018.
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zaram com muita retidão os atos da Reito-

ria e dos Colegiados47.  

Nas palavras do Professor Flávio Bene-

dicto Viana:

[...] A gente ia mensalmente para Bra-
sília, para ver o Conselho, saber como 
estava o processo, o que precisava e, se 
tinha alguma coisa a mais, arrumava 
ali mesmo [...]. Com relação à docu-
mentação, uma vez que o Conselho Fe-
deral de Educação considerou válido, 
não havia problemas [...] Designa a 
Comissão. [...]. Quando passou a Uni-
versidade, o Professor Hermes me con-
vidou para ser Secretário Geral [...]. O 
Hermes falou: “Você vai cuidar da im-
plantação da Universidade”.  A equipe 
continuou. Eu era Assessor direto do 
Reitor [...] Nós montamos o primeiro 
Conselho Universitário, o CONSU, 
o CONSEPE, toda a estrutura. [...]. 
Quando houve a instalação da Uni-
versidade, ocorreu a posse do Reitor, 
a posse dos Pró-reitores, a instalação 
dos Conselhos [...] Meu trabalho era 
fazer acontecer [...]48. 

Outra pessoa muito importante nesse 

momento foi a Professora Dra. Adair Mar-

tins, responsável, junto a outras pessoas, 

por colocar no papel o projeto de Univer-

sidade, grande conhecedora das normas 

legais da Educação e que, posteriormente, 

tornou-se Assessora da Reitoria.

Nas palavras da Professora Adair Martins:

[...] Em 1992, o Professor Hermes me 
procurou porque eles estavam querendo 
transformar a Faculdade em Universida-
de e pediram o meu apoio para coordenar 
os trabalhos de elaboração dos documen-
tos que o Ministério exigia [...] Eu mora-
va em Brasília e vinha todo mês para São 
Paulo. Passava uma semana aqui, com a 

equipe interna. [...] Os donos trabalha-
vam muito, foi de fato um projeto partici-
pativo. Nós fazíamos reuniões constantes 
para discutir, mostrar e descobrir o que 
estava na cabeça deles. Fizemos pesquisa 
de campo, com opinião dos professores, 
do pessoal, da sociedade [...] Encerrado o 
meu trabalho, eu fui embora. Me aposen-
tei em Brasília e mudei para Jacutinga, 
uma cidade do interior de Minas Gerais. 
Um belo dia, uns sete, oito meses depois, 
me aparece  uma noite o Professor Her-
mes. Ele foi atrás de mim porque precisa-
vam com urgência de um sistema de ava-
liação para a Universidade. [...] Então eu 
vim para organizar, fazer o primeiro pro-
jeto, que redundou na criação da Comis-
são Permanente de Avaliação Institucio-
nal. De lá pra cá, eu sempre fiquei como 
Assessora do Reitor. [...] O Professor Her-
mes foi um batalhador para colocar em 
prática as coisas que estavam no projeto 
e eram necessárias, os laboratórios, tudo 
organizadinho [...] Era uma luta muito 
grande para os professores fazerem sua 
qualificação, então foi criado, naquela 
ocasião, o Programa de Capacitação Do-
cente e a Iniciação Científica. Nessa oca-
sião, o Professor Hermes esteve em Cuba 
e pediu que eu fosse com o Gutierrez para 

184  Professor José 
Francisco Sanchotene 
Felice, Relator do 
processo que aprovou 
a Universidade 
Cruzeiro do Sul, em 
maio de 1993, no 
Conselho Federal de 
Educação, 24/8/2018. 
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184

47 Cristiane Pereira 
Melo ainda em 2018 
era responsável pela 
organização da Secretaria 
Geral, cargo que 
desenvolveu com muita 
seriedade e brilhantismo. 
Nossos agradecimentos 
especiais a ela, que 
tornou possível o acesso 
aos documentos oficiais 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional. 

48 Depoimento do Professor 
Flávio Benedicto Viana aos 
autores, 1/9/2018.
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trazer, por causa das Engenharias que 
estavam começando,  professores de lá. 
Enriqueceu muito a Universidade. Sabe 
quando um bebê chega pra vida? É pre-
ciso que tome cuidado com tudo em volta 
dele, o ambiente, a comidinha, a roupinha 
de acordo com a época. Esse cuidado foi 
tido com a nossa “criança” Universidade 
[...]. É a alma.  Eu tinha absoluta certeza 
que ela (UNICSUL) ia bater asas, por-
que uma coisa me atraiu muito no grupo 
da UNICSUL: a seriedade no trabalho, e 
não só a seriedade legal, mas a seriedade 
também com a educação, com as coisas 
que estão sendo feitas. Às vezes, podia até 
parecer desagradável, chato, porque o 
Professor Hermes cobrava muito. Queria 
que o espaço fosse sempre utilizado. Dizia 
que não podia ficar fechado  porque tinha 
alunos que precisavam vir aos domingos, 
à noite. Ele cobrava, se o laboratório esti-
vesse vazio. Mas eu entendo essa cobran-
ça dele. O Professor queria que os alunos 
aproveitassem o máximo possível! [...] Eu 
admiro muito a UNICSUL pela serieda-
de quanto aos aspectos legais também. 

Isso me fascina no mundo de hoje onde 
tem tanto contraponto em tudo. [...] 49. 

Entre as pessoas que contribuíram para o 

projeto, podemos ainda destacar a Professo-

ra Vanda Rutkowski Tognarelli, que atuou ar-

duamente no grupo interno de trabalho, para 

a constituição de uma Universidade de exce-

lência e, posteriormente, à frente da Comis-

são Própria de Avaliação – CPA50; o Professor 

Carlos Augusto B. Andrade, que realizava um 

trabalho incansável na organização adminis-

trativa da Pró-reitoria Acadêmica; e, ainda, a 

Professora Roseli Santaella Stella, que, com 

sua consciência e conhecimento das neces-

sidades do bairro de São Miguel, contribuiu 

muito para todas as reflexões realizadas pe-

las equipes. Nas palavras da Professora Van-

da Rutkowski Tognarelli:

[...] No Cruzeiro, eu comecei como Pro-
fessora do Magistério. Naquela época, 
quando chegava o Natal, nós ainda ía-
mos aos sábados montar a árvore, pendu-
rar bolinhas. Era aquela coisa bem bonita 
de família, éramos como uma família. Eu 

185  Professora Dra. 
Adair Martins e 
Professor Flávio 
Benedicto Viana, 1997. 

185

50  A Comissão  
Permanente de Avaliação e 
Planejamento Institucional 
(CPAPI) foi constituída com 
a finalidade de implementar 
o Sistema de Avaliação 
Institucional da UNICSUL 
e autorizada através da 
Portaria G. R. n.º 9/94 
da UNICSUL. Jornal 
UNICSUL, Ano II, n .o 5, 
mai/jun de 1994.

49  Depoimento  
da Professora Dra.  
Adair Martins,  
14 de maio de 2002.
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tinha muito contato com o Professor Gil-
berto, porque ele era Diretor do Colégio, 
e muito medo do Professor Hermes, por 
causa da postura que ele sempre teve, pra 
lá e pra cá, sem muito tempo, muito dinâ-
mico e atarefado. Só que aí nós começa-
mos uma amizade familiar, porque a es-
posa dele, Dagmar, que sempre foi muito 
caridosa,  montou um grupo que se cha-
mava ‘Grupo da Amizade’, organizando 
bailes e festas para arrecadar fundos 
para o asilo que tinha na Vila Curuçá. [...] 
Então, montaram o Curso de Pedagogia 
e eu fui convidada para ser a Coordena-
dora. [...] O Helvécio tinha uma função 
que depois, com mais idade, eu comecei 
a perceber:  alegrar o ambiente e deixar 
os outros mais calmos, até ao colocar al-
gumas coisas que não tinham nada a ver 
com o que estavam perguntando. Interes-
sante perceber isso hoje e valorizar que 
ele acalmava o Professor Hermes. Via-
javam juntos, era um bom companheiro 
de viagem, de jogar bola. Foi meu vizinho 
por muito tempo, tanto que, quando teve a 
primeira menina, ele, às vezes, a deixava 
comigo e meu esposo, para poder resolver 
alguma coisa. Éramos vizinhos de parede 
eu, o Helvécio e o Professor Juca. Festa no 
quintal de casa, churrasco... Era um tem-
po muito gostoso. Ele tinha a missão de 
alegrar o ambiente! Eu diria que ele era 
um animador de situação e teve uma fun-
ção muito importante. [...] Eu trabalhei 
muito com a Patricia, filha do Professor 
Hermes, no Marketing. Ela era e ainda é 
uma pessoa muito jovem e alegre, e deixa-
va todo mundo mais descontraído, jamais 
você diria que ela era filha de um dos do-
nos. Gostava muito, também, da forma do 
Fernando trabalhar, bastante sensato. O 
Fabio, por um tempo, foi trabalhar com a 
turma do Direito e tinha bastante relacio-
namento ali comigo. O Renato, também. 
Como ele tinha feito o Fundamental e 

o Colegial com a Andreia, minha filha, 
faziam muitos trabalhos em casa. Todos 
pareciam meninos para mim, e até hoje 
eu os chamo de meninos. [...] A área da 
avaliação institucional estava ganhan-
do força com o MEC, com as exigências 
do MEC, mas a pessoa que cuidava do 
setor já estava doente, tanto que morreu 
muito nova, a filha da Dra. Adair, muito 
amiga, delicada, um amor de pessoa, um 
tipo angelical. Um dia, o Professor Her-
mes me chamou, disse que a área de ava-
liação passava a ser minha, mas alertou 
que  estava muito frágil. Dei continuida-
de a tudo de bom que mãe e filha fizeram, 
não interrompi nada que elas iniciaram, 
pois tinham um grande valor. Mas fui au-
mentando e arrojando, montei as equipes, 
fiquei 20 anos na área da avaliação insti-
tucional. Essas duas décadas deram para 
organizar um processo, com diretrizes e 
políticas, montar um projeto mesmo. Foi 
o único projeto do Brasil mostrado para o 
Ministro da época. [...] Nós começamos a 
trabalhar coisas que o SINAES mandou 
muito antes de eles mandarem. Quando 
veio o SINAES, nos chamaram e falei 
no Conselho Nacional de Educação [...]. 
Mas era um processo muito caro, pois to-
das as áreas contribuíam. E foi esse meu 
objeto de estudo no meu doutoramento 
[...] 51.  

Posteriormente, contou-se com a Pro-

fessora Amélia J. Soares que, com sua com-

petência acadêmica e rigorosa metodologia 

de trabalho, levou a Assessoria Acadêmica a 

patamares de qualidade nunca antes imagi-

nados; e, ainda, com a Professora Sueli Cris-

tina Marquesi e sua equipe, que lançaram os 

embriões da Pesquisa e da Pós-graduação. 

Nas palavras da Professora Amélia J. Soares:

[...] Como eles estavam no processo de 
elaboração de projetos pedagógicos dos 

A UNIVERSALIDADE DA UNIVERSIDADE

51  Depoimento da 
Professora Vanda 
Rutkowski Tognarelli, 
concedido aos autores  
em 14/9/2018.
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de Reconhecimento 
da Universidade 
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cursos, por causa do reconhecimento, ele 
(Professor Hermes) acabou me pondo 
para trabalhar nele, além de dar as aulas, 
que sempre foram poucas, porque minha 
área é muito específica. Eu tinha uma 
atribuição para trabalhar junto com a 
Coordenadora de Pedagogia, o Coorde-
nador de Letras e a Professora Dra. Adair 
Martins, que era uma Consultora exter-
na. Ela estava ali elaborando, junto com 
a Vanda Tognarelli, o Carlos Augusto e 
a Vilminha, toda a documentação para o 
processo de reconhecimento. Então o Pro-
fessor Hermes praticamente me colocou 
em contato com a Professora Dra. Adair 
Martins e ela me apresentou à Coorde-
nação de Letras e à Coordenação de Pe-
dagogia para ajudá-los nesse processo 
de elaboração do projeto pedagógico dos 
cursos, elaboração de ementas de discipli-
nas e coisas dessa natureza. Eu já tinha 
aulas na docência, mas tinha algumas 
aulas atribuídas para esse trabalho, que 
se estendeu por todo o primeiro semestre 
de 1993, até que a Universidade foi reco-
nhecida pelo MEC. E isso me deu oportu-
nidade de conhecer muitas pessoas! 52

Com a aprovação da Universidade, pen-

sam que tudo estava finalizado? Pelo con-

trário, o trabalho árduo continuaria por mais 

alguns anos!

As dúvidas dos fundadores e funcionários 

envolvidos no projeto haviam sido esclareci-

das pela Comissão de Acompanhamento, 

e foram acatadas todas as sugestões da 

mesma Comissão. O diálogo era constante, 

assim como as reflexões e análises. A Co-

missão havia visitado as instalações, conhe-

cido toda a infraestrutura física, conversado 

com professores, funcionários, comunidade 

externa etc., e, ainda, analisado o potencial 

físico, econômico e humano da Instituição. 

Ao mesmo tempo, os fundadores iniciaram 

um processo de análise interna referente ao 

desempenho de cada curso e, também, das 

áreas de apoio. Buscaram especialistas ex-

ternos que puderam auxiliar na análise dos 

cursos e profissionais envolvidos. 

Com essas ações, a qualidade dos cursos 

e das atividades foi crescendo, assim como, 

as experiências e o amadurecimento da Ins-

tituição e das equipes. Nesse momento, com 

as mudanças organizacionais em andamen-

to, os espaços físicos foram redistribuídos 

e outros criados, para atender todas as de-

mandas dos cursos (laboratórios, salas de 

aula, anfiteatros, salas de professores etc.). 

Criar um Curso de Psicologia, criar En-
genharias... Essas ideias eram do Profes-
sor Hermes... “Vamos colocar para fun-
cionar o Curso de Psicologia”. Bem, mas 
como a gente vai montar o projeto peda-
gógico, se aqui não tem ninguém da área 
da Psicologia? Nós somos da área da 
Educação! Ele dizia: “Não tem proble-
ma. Vamos contratar, vamos achar quem 
possa vir trabalhar aqui conosco, que 
seja da área da Psicologia, para auxiliar 
no projeto pedagógico, para pensar essa 
matriz curricular”. Nós tínhamos esse 
respaldo. Às vezes, eram sugestões que 
nós mesmos dávamos, em outras, eram 
dele próprio. Foi assim que começamos. 
Lembro, também, que, na fase da cria-
ção dos cursos na área de Engenharia, 
era difícil ter engenheiros titulados, En-
tão, houve a parceria com o governo de 
Cuba, vieram os primeiros professores 
cubanos que eram professores da área 
da Engenharia, de Química e Informá-
tica. Eram dessas três áreas, basica-
mente. Alguns deles já doutores, como o 
Professor Leon, que veio para a área de 
Engenharia Civil, Coordenador do Cur-
so de Engenharia Civil até dezembro de 
2017. Veio também o Professor Ledon, 
da área de Informática. Isso serve para 
mostrar que o Professor Hermes sem-

52  Depoimento da 
Professora Amélia J.  
Soares aos autores, 
realizado em 26/7/2018.
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187  Folha Cultural, julho 
de 1993. 

188  Familiares, membros 
do Conselho Federal de 
Educação e membros 
da Comissão na 
Plenária do Conselho 
Federal de Educação, 
Reconhecimento da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul, 1993. 
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pre foi uma pessoa de visão e que não 
tinha medo, se dizia “vamos fazer um 
Curso de Engenharia em São Miguel”, 
já providenciava a construção dos labo-
ratórios e salas de aula. 53 

Resumidamente, durante todo o pro-

cesso, dois anos se passaram... Ao final, 

a Instituição apresentou para o Ministé-

rio da Educação sete Relatórios Parciais e 

um Documento Base. Todos os laudos de 

avaliação foram anexados e, ainda, outro 

documento com as ideias da Comissão de 

Acompanhamento, com o apoio à elabo-

ração do relatório final. Enfim, todo o pro-

cesso havia sido cumprido, todas as etapas 

vencidas e o objetivo alcançado.

A Comissão de Acompanhamento re-

comendou, no relatório final, a conversão 

das Faculdades Integradas Cruzeiro do Sul 

– FICSUL em Universidade Cruzeiro do Sul 

– UNICSUL54. Mais um sonho que se tor-

nou realidade!

Com a Universidade constituída, os 

fundadores tinham clareza que seus obje-

tivos iniciais tinham sido alcançados e que 

novas propostas surgiriam, afinal os docu-

mentos são importantes, a infraestrutura 

é importante, os profissionais são impor-

tantes, mas, mais que tudo isso, não se 

poderia perder o espírito de cooperação e 

a perseverança em enfrentar todos os obs-

táculos para continuar ofertando educação 

de excelência.

 

3.2  COMPROMISSO COM  
A EDUCAÇÃO SUPERIOR:  
AS PRIMEIRAS GESTÕES  
DE REITORIA
No início de suas atividades como Univer-

sidade, algumas diretrizes foram funda-

mentais para a organização das ações. Os 

fundadores assumiram o compromisso de 

continuar com seus objetivos iniciais, traça-

dos no ano de 1965, e, ainda, novos obje-

tivos foram constituídos, que eram manter 

a relação com o contexto social nos locais 

de sua inserção, flexibilizar e facilitar a co-

municação com os estabelecimentos con-

gêneres, manter-se como local de diálogo, 

análise, pesquisa e reflexão e, também, 

propor ações diversificadas para atender 

aos anseios sociais.

A primeira gestão da Universidade Cru-

zeiro do Sul – UNICSUL (1993-1997), como 

não poderia deixar de ser, teve à frente os 

189  190  191  Vista Aérea 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul, s.d.

189

190

191

54  Reconhecimento da 
Universidade Cruzeiro do 
Sul – UNICSUL, Relator 
Professor Dr. Cons. José 
Francisco Sanchotene 
Felice, aprovado em 
4/5/1993, Parecer n .o 
278/93, Processo n .o 
23001.000297/90-92. 

53  Depoimento da 
Professora Amélia J. Soares 
aos autores, realizado  
em 26/7/2018.
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quatro fundadores. Como Reitor o Profes-

sor Hermes Ferreira Figueiredo, o Professor 

Wilson João Zampieri no cargo de Pró-rei-

tor Acadêmico, o Professor Gilberto Pado-

vese no cargo de Pró-reitor Administrativo 

e o Professor Helvécio Zampieri no cargo de 

Pró-reitor de Assuntos Comunitários. 

Naquele momento, os fundadores já es-

tavam pensando no futuro da Universida-

de, que ainda dava os seus primeiros passi-

nhos. Os pilares da Pedagogia Institucional 

deixavam claro quais seriam as perspecti-

vas de futuro e crescimento. São eles:

• Direcionar seu caminho a uma concep-
ção dialética da Pedagogia;

• Entender a construção pedagógica 
como uma conquista processual;

• Não permitir que o seu compromisso 
com a realidade próxima transforme a 
Universidade em feudo, em sociedade 
intramuros;

• Desenvolver o conhecimento como pos-
sibilidade de tornar o homem capaz de 
saber responder às exigências da vida, 
refletindo, criticando e criando;

• Toda a ação docente e discente deve-
rá considerar que o conhecimento tem 
uma profunda relação com a concepção 

de pessoa humana, pois é por ela e para 
ela produzido.

Todos os esforços valeram a pena, afinal a 

UNICSUL se constituiu a partir de uma história 

de muita luta e esforço. Os fundadores, gran-

des empreendedores, conjugaram seus esfor-

ços para o desenvolvimento das comunidades 

interna e externa das Instituições. O compro-

metimento com a educação fica claro, quando 

vemos que incorporaram e produziram novos 

conhecimentos e, também, tecnologias.

Os focos de atuação passaram a ser de-

finidos por meio da realização de pesquisas 

com as comunidades interna e externa, ou 

seja, as solicitações das comunidades e tam-

bém do mercado sempre foram levadas em 

consideração e para reflexão dos dirigentes e 

colaboradores. Para que a Pedagogia Institu-

cional e os planos estivessem em consonân-

cia, a UNICSUL realizava uma série de encon-

tros interdisciplinares e interdepartamentais, 

para análise das possibilidades de integração 

e otimização de resultados.

O incentivo às atividades de pesquisa era 

sempre realizado através de programas como 

o de Iniciação Científica, que contava com a 

participação de vários alunos e ainda, com os 

incentivos que eram dados aos docentes para 

participação em congressos e publicações.

A relação com a comunidade externa se 

estreitava cada vez mais e, a partir de 1993, 

a cada ano surgiam novos programas de ex-

192  Professores 
Gilberto Padovese, 
Wilson João Zampieri, 
Hermes Ferreira 
Figueiredo e Helvécio 
Zampieri na posse da 
Primeira Reitoria da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul – UNICSUL. 

193  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Flávio Bendicto Viana, 
Helvécio Zampieri, 
Janice Valia de Los 
Santos, Sueli Cristina 
Marchesi, Wilson 
Zampieri, entre 
outros, em Reunião do 
Conselho Universitário 
– CONSU, 1993. 

192 193
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tensão e atendimento. Centenas de pessoas 

eram atendidas, com dificuldades de apren-

dizagem, jurídicas, contábeis, psicológicas e 

com diversas outras necessidades.

Entre os anos de 1993 e 1997, ações fo-

ram planejadas e levadas adiante, para que 

a Universidade cumprisse seus compromis-

sos. Ocorreu o assentamento dos Órgãos 

Colegiados, que já haviam sido constituídos 

com a FICSUL e a reformulação do modelo 

organizacional. 

Com essas mudanças, a figura de Diretor 

da Faculdade desapareceu e foram reforçados 

os papéis de atuação dos conselhos departa-

mentais e das comissões de cursos. A estru-

tura inicialmente ficou da seguinte forma:

• Administração Superior: Conselho 
Universitário, Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, Reitoria  
(Gabinete e Pró-reitorias);

• Administração Intermediária: 
Conselho Departamental  
e Comissões de Cursos;

• Administração Básica: 
Departamentos e Órgãos 
Suplementares de Apoio.

Os ordenamentos jurídicos decorrentes da 

aprovação do Regimento Geral e dos estatu-

tos foram realizados e amplamente divulga-

dos. Os planos departamentais foram repen-

sados e revisados. Houve o planejamento e a 

instalação de novos Cursos de Pós-gradua-

ção, além da ampliação do acervo bibliográ-

fico e dos serviços oferecidos pela Biblioteca. 

Naquele contexto ainda, foram implan-

tados os Planos de Carreira Docente e de 

Cargos e Salários dos Funcionários, além do 

Programa de Capacitação e de Desenvolvi-

mento para todos os colaboradores. No ano 

de 1993, a UNICSUL contava com 85 funcio-

nários e 114 professores. 

Muito trabalho para alcançar o sonho de 

Universidade, mas nada comparado com o 

que viria a seguir. Vários foram os planos de 

expansão institucionais que foram discutidos 

e levados adiante, como aumento de Cursos 

de Graduação, além dos de Pós-graduação já 

citados anteriormente, aumento na quantida-

de de vagas e períodos de oferta dos cursos. 

UNICSUL PROMOVE CURSOS DE 

EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO  

(LATO SENSU) E ESPECIALIZAÇÃO.

Diversos projetos – entre Extensão, 

Especialização, Pós-graduação (Lato Sensu) 

e Extensão Cultural – foram encaminhados 

pelos Departamentos à Comissão de 

Pós-graduação e Extensão da UNICSUL, 

194  Panfleto  
de divulgação  
da Universidade 
Cruzeiro do Sul – 
UNICSUL, 1993. 

194
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que, após criteriosa avaliação acadêmica, 

definiu oito Cursos de Extensão e um de 

Extensão Cultural, a serem desenvolvidos 

no mês de julho. Ao iniciar o processo de 

Extensão na UNICSUL, esses cursos têm, 

em média, 30 horas e objetivam atender à 

comunidade externa e interna. Continuam 

os Cursos de Pós-graduação (Lato Sensu) 

e de Especialização, já existentes, e novos 

projetos serão implantados em 1995; outros 

Cursos de Extensão estão programados para 

o 2.º semestre deste ano. [...]55. 

A ampliação das instalações estava 

sempre em primeiro plano, afinal aumen-

tar a quantidade de cursos e vagas pres-

supõe recursos materiais e infraestrutura 

adequados. No final de 1993, a Universi-

dade já possuía de área construída 23.524 

m², com ótimas instalações para as salas 

de aula, laboratórios, bibliotecas, gráfica, 

setores administrativos em geral. 

Nos primeiros anos de atuação da Univer-

sidade, para que não se perdesse o interesse 

principal que era a qualidade dos cursos ofer-

tados, foi criada a Comissão Permanente de 

Avaliação – CPAI (na atualidade CPA), para 

que fossem realizadas avaliações por parte de 

alunos, professores e funcionários em geral.

A proposta de Avaliação Institucional da 

Universidade, iniciada em junho de 1994 sob 

a coordenação da Professora Dione Lis Mar-

tins Pereira, era composta pelos Professores 

Adair Martins Pereira, Flávio Benedicto Vian-

na, Vanda Rutkowski Tognarelli, Sueli Cristina 

Marquesi e Carlos Augusto Baptista Andrade 

e sempre procurou compreender todos os 

processos institucionais, pelas mais diferen-

tes perspectivas (alunos, professores e fun-

cionários), como uma das condições funda-

mentais para uma atuação de qualidade.

A primeira gestão da Comissão (1994-

1997) objetivou a implementação do pro-

cesso de avaliação na Universidade, com 

enfoque no ensino de Graduação. Em 1998, 

a Avaliação Institucional começa a ser re-

pensada e, para isso, uma nova Comissão é 

composta e passa a ser denominada Comis-

são Permanente de Avaliação Institucional 

(CPAI). A nova Comissão, que tinha como 

Coordenadora a Professora Vanda Rutko-

wski Tognarelli e foi composta pelos Profes-

sores Dirceu Roque Sousa, Marcelo Augusto 

Santos Turine, Nádia Stábile Affonso, Reni 

195  Foto aérea da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul – UNICSUL, s.d. 

196  Panfleto informativo 
da CPA, 1998. 

195

196

55  Jornal UNICSUL,  
Ano II, n .o 5, mai/jun  
de 1994, págs. 4-5. 
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Rutkowski Silva e Vera Helena Rosa Rocha, 

começa a desenvolver um novo projeto de 

Avaliação Institucional, mais moderno e an-

tenado com o contexto histórico da época. 

Durante os anos de 1999, 2000 e início 

de 2001, a CPAI sofre algumas alterações em 

sua composição, pois, por motivos pessoais, 

os Professores Dirceu Roque Sousa, Marcelo 

Augusto Santos Turine e Nádia Stábile Af-

fonso não permanecem na Comissão. E é in-

cluído o Professor Ms. Valter Roberto Lopes 

Marcondes D’Angelo. Em 2002, a constitui-

ção da Comissão sofre nova alteração, com a 

substituição da Professora Vera Helena Rosa 

Rocha, pela Professora Gislene Teresinha 

R. Delgado de Carvalho. A partir daí, assim 

como a constituição da Comissão, a própria 

Avaliação Institucional sofre também altera-

ções, relacionadas ao seu conteúdo, propos-

tas e, ainda, áreas de abrangência, pois es-

tendeu suas ações avaliativas à Pró-reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa, à Pró-reitoria 

de Extensão e Assuntos Comunitários e ao 

Colégio Cruzeiro do Sul. Os anos se passa-

ram, muitas conquistas e desenvolvimento 

na Avaliação ocorreram e, assim, no ano de 

2004, o Plano Geral da Avaliação Institucio-

nal é ampliado e marcado pela inserção do  

Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, instituído pela Lei n.º 

10.861, de 14/4/2004. Desde então, a ava-

liação institucional vem se desenvolvendo 

cada vez mais e auxiliando, também, nos 

processos de tomada de decisão.

Retornando para a década de 1990, assim 

como a Constituição de uma Comissão de 

Avaliação foi muito importante para os no-

vos rumos da agora Universidade, em 1994 os 

fundadores começaram a pensar sobre a au-

tomatização dos processos administrativos e 

acadêmicos. Foi assim que o Sistema Integral 

de Administração Escolar – SIAA começou 

a ser constituído por Ricardo Fugio Katague, 

profissional de TI recém-contratado pelo Pro-

fessor Hermes Ferreira Figueiredo. 

[...] O projeto de automatização integral 
da UNICSUL tem como objetivo inte-

197  Primeira parte 
do Documento de 
Planejamento do 
SIAA, 1994. Acervo 
Ricardo Katague.  
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grar todas as atividades realizadas na 
Universidade, sejam elas operacionais 
ou gerenciais, acadêmicas ou adminis-
trativas. Deverá garantir aos departa-
mentos maior agilidade e rapidez na 
execução dos processos, melhorando a 
qualidade dos serviços prestados. [...] 56 

O SIAA, utilizado até os dias atuais (2018), 

revolucionou os processos internos e, con-

sequentemente, o atendimento aos alunos. 

Nas palavras de Ricardo Fugio Katague:

[...] Tinha um desafio muito grande quan-
do eu cheguei lá, principalmente com a 
equipe, que estava muito defasada tec-
nologicamente [...]. Eu era responsável 
pela parte administrativa e meu chefe era 
o ProfessorProfessor Hermes. Comecei a 
desenvolver um projeto para informatiza-
ção de toda a Universidade. Mas, quando 
eu submeti esse projeto à Comissão de 
Informática, eles falaram que eu era doi-
do [...]. Disseram que eu não conseguiria 
desenvolver o projeto no prazo de um ano 
que eu havia dado para o Professor Her-
mes. Aí nasceu o SIAA [...] 57.  
 

Em 1995, também ocorreram grandes 

realizações e uma delas foi fundamental 

para que a Universidade ampliasse seus 

horizontes e também, os dos professores e 

alunos. A UNICSUL estabeleceu uma parce-

ria com universidades de Cuba, ou seja, um 

convênio de cooperação científica, técnica e 

cultural, que contou com o intercâmbio de 

professores para participação em eventos 

e também, em Cursos de Graduação, Pós-

-graduação e Extensão. 

198  Professor Tomás 
Noel Herrera 
Vasconcelos, s.d. 

199  Professores 
Cubanos, s.d. 

56  Documento de concepção 
do Sistema Integral de 
Administração Escolar – 
SIAA, 12/5/1994. 

57 Depoimento de Ricardo 
Fugio Katague, concedido 
aos autores em 27/8/2018.
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201  202  Outorga do 
Título de Professor 
Honoris Causa, aos 
Professores Padre 
Antônio Geraldo do 
Amaral Rosa, Derblay 
Galvão e Dr. Décio 
Botura Filho, 31/8/1996. 

200  Outorga do Título 
de Professor Honoris 
Causa aos Professores 
Padre Antônio Geraldo 
Amaral Rosa, Derblay 
Galvão e Dr. Décio 
Botura Filho, 31/8/1996. 
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A UNICSUL e o Instituto Superior Po-
litécnico “José Antonio Echeverría”, de 
Cuba, estabeleceram um convênio de 
cooperação científica, técnica e cultural 
e  intercâmbio de professores para parti-
cipação em eventos, Cursos de Gradua-
ção, Pós-graduação e Extensão. Firma-
do durante a viagem do Reitor Hermes 
Ferreira Figueiredo a Cuba, entre ou-
tras determinações, o convênio prevê 
que, a partir do início do próximo ano, 
mestres e doutores cubanos venham à 
UNICSUL na qualidade de professores 
visitantes, e vice-versa. Um outro convê-
nio está prestes a ser estabelecido com a 
Universidade Pinar del Rio. [...] O Reitor 
teve a oportunidade de visitar outras cin-
co universidades cubanas e de participar 
da Aula Magna da Universidade de Ha-
vana, ministrada por Fidel Castro, chefe 
do governo de Cuba58. 

Os professores cubanos que inicialmente 

vieram abrilhantar ainda mais o corpo docen-

te da Universidade foram Rogelio Lau Fernan-

dez, Manuel Fernandez Paradela Ledón, Mi-

guel León González, Cristina Xiomara Chiong 

Rojas, Tomás Noel Herrera Vasconcelos, Mi-

guel Antonio Yngeanzo Iglesias e Armando 

Orestes Hernández Valdez. Posteriormente, 

outros professores se juntaram ao grupo.

 Nas palavras do Professor Manuel Fer-

nandez Paradela Ledón, nascido em Ha-

vana–Cuba:

[..] Eu comecei minha atuação em 12 de 
março de 1996 [...]. Imaginava vários 
desafios pela frente: conhecer outro país, 
outra instituição de ensino superior, ou-
tra língua, outros costumes. Ia ser algo 
muito interessante para mim. E ainda 
tinha o desafio profissional de atender 
alunos da Iniciação Científica, Pós-
-graduação em outro país, conversando 
em outra língua. Era uma oportunida-

de econômica muito grande também, 
porque eu ia ter a possibilidade de pro-
gredir na minha vida profissional, num 
momento em que a situação econômica 
andava meio devagar em Cuba. Então, 
a proposta, para mim, também era inte-
ressante do ponto de vista salarial [...]. 
Fomos super bem-recebidos. Eu tenho 
uma lista de pessoas que sempre nos 
acompanharam, nos deram apoio [...]. 
Foi uma solidariedade, um apoio, uma 
amizade muito grande [...]59. 

A chegada dos professores cubanos à 

Universidade, com suas experiências, profis-

sionalismo, generosidade e excelente forma-

ção, trouxe novas perspectivas, contribuindo 

ainda mais para o desenvolvimento institu-

cional. No mesmo ano, a UNICSUL implan-

tou um Curso de Alfabetização para Jovens e 

Adultos, honrando um dos seus compromis-

sos de auxiliar no desenvolvimento da região 

e na melhoria da qualidade de vida da po-

pulação, afinal, São Miguel Paulista, naquele 

contexto, concentrava 25% da população de 

analfabetos da Grande São Paulo.

Quando ainda, no início da década de 

1990, os projetos para se tornar Universi-

dade começaram a se constituir, como não 

podia deixar de ser, alguns dos filhos dos 

fundadores já crescidos e que iniciaram sua 

relação com as Instituições lá no Cruzeiri-

nho, começaram a participar mais ativa-

mente do trabalho. 

Patricia Ferreira Figueiredo deu início à 

implantação do Setor de Marketing e Co-

municação Institucional; Fabio Ferreira Fi-

gueiredo auxiliava nos assuntos jurídicos e 

tornou-se Assessor da Pró-reitoria Acadê-

mica; Renato Padovese iniciou sua carrei-

ra na Instituição como Assessor da antiga 

Diretoria de Pós-graduação, posteriormen-

te, Pró-reitoria de Pós-graduação; e, ainda, 

Fernando Padovese tornou-se Assessor da 

Pró-reitoria Administrativa.

59 Depoimento do Professor 
Manuel Fernandez 
Paradela Ledón aos 
autores, concedido em 
14/9/2018.

58 Jornal UNICSUL,  
Ano III, n .o 13, ago/set  
de 1995, pág. 2
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203  Professor Wilson Zampieri e Funcionárias do 
Colégio Cruzeiro do Sul e da Faculdade, entre elas 
Ione, Iraci, Maria do Carmo, Marisa, Kelly, Maria 
Conceição, Adriana, entre outras, 1993. 

204  Professor Wilson Zampieri e Funcionárias do 
Colégio Cruzeiro do Sul e da Faculdade, entre elas 
Leda Souza, Wanda Kawano, Maria do Socorro, 
Maiulde, Nivalda Gomes, Terezinha, Adriana 
Maria Aparecida Brito, entre outras, 1993. 

205  Funcionárias do Colégio Cruzeiro do Sul e 
da Faculdade, Sandra, Marcia Araújo, Neli Rosa 
Correia, Adriana, entre outras, 1993. 

206  Professores Hermes Ferreira Figueiredo e 
Wilson Zampieri com as Funcionárias do Colégio 
Cruzeiro do Sul e da Faculdade, 1993. 

207  Funcionárias do Colégio Cruzeiro do Sul e da 
Faculdade, Eliana Matos Salina, Elaine Silveira 
Raymundo, Adriana, entre outras, 1993. 
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208  Professores Hermes Ferreira Figueiredo,  
Flávio Benedicto Viana, Maria Aparecida Penalva, 
Wilson Zampieri, entre outros, 1993. 

210  Funcionárias do Colégio Cruzeiro do Sul, Eliana Matos 
Salina, Teresinha Maria da Silva, Janete da Silva Mota Santos e 
Isabel Teixeira Wruck, s.d. 

211  Albertina, Janete Oliveira, Roseli Araújo, Adicinéia, Professora 
Janice Valia Santos, entre outras, 1993. 

213  Funcionários do Colégio Cruzeiro do Sul e da Universidade 
Cruzeiro do Sul, Dalva, Esther, Maria das Graças, Vilani Pedro de 
Freitas, Lucia, Nildes, Natalia, Maria de Lourdes, Maria Aparecida 
Nunes, Joana, Nice, Maria, Aparecida Vizu, José Benedito (Zico), 
Nicinha, Manoel, Eriete, entre outros, s.d. 

209  Festa de comemoração dos 25 anos de trabalho da 
Professora Flora Célia de Oliveira e da Professora Maria 
Aparecida Pisollito (Tia Nega), Flora Célia de Oliveira, Professora 
Marcia, Lucas de Oliveira, Terezinha Maria da Silva, Durvalina 
Paula do Nascimento, entre outros, s.d. 

212  Funcionários do Colégio Cruzeiro do Sul e da Universidade 
Cruzeiro do Sul, Maria, Teresina, Toninha, Tio Zico, Ana Lúcia, 
Maria José, José Ferreira Vinhas, Francinildo, Eliana Matos 
Salina, Durvalina Paula, Albertina, Mercedes, Lucas de Oliveira, 
Gilberto, entre outros. s.d. 

208 211

209 212

210

213



117

Os anos foram passando e sem nunca 

esquecer as pessoas que haviam sido funda-

mentais para o projeto de Universidade, em 

agradecimento ao auxílio prestado pela Co-

missão de Acompanhamento designada para 

o reconhecimento da Universidade Cruzeiro 

do Sul – UNICSUL, em 31 de agosto de 1996, 

os fundadores realizaram uma Cerimônia de 

Outorga do Título de Professor Honoris Causa 

aos Professores Padre Antônio Geraldo Amaral 

Rosa, Derblay Galvão e Dr. Décio Botura Filho. 

Nas palavras do Padre Amaral, que falou 

aos presentes em nome dos agraciados:

[...] Como primeiro relator do processo 
de reconhecimento  desta Universidade 
coube-me a responsabilidade de visitar 
esta casa várias vezes, participando de 
reuniões. Vi interesse e empenho pelo 
processo de reconhecimento e tive a cer-
teza da implantação dos compromissos 
de qualidade assumidos... Volto agora 
para testemunhar a sua realidade. [...]60. 

O reconhecimento pelo trabalho efetuado 

e dedicação abrangia os diversos setores da 

Instituição. Constantemente eram realizadas 

homenagens para os funcionários e professo-

res que, desde a origem do Colégio Cruzeiro do 

Sul, se dedicaram ao crescimento institucional.

Em julho de 1999, o jornal Expediente des-

tacou a emoção na homenagem realizada 

aos funcionários e professores, que por mais 

de 20 anos dedicavam-se às atividades nos 

Colégios e na Universidade. Durante a ho-

menagem, foi entregue uma placa para cinco 

funcionários: Professora Maria Luíza Cardoso 

de Oliveira, que naquele momento respondia 

pela Coordenação da Unidade II do Colégio 

Cruzeiro do Sul e completava 27 anos na Ins-

tituição; Maria da Penha Pereira, que atuava 

na Zeladoria da Unidade I do Colégio havia 26 

anos; Nivalda Gomes Resende, que trabalha-

va na Secretaria do Colégio havia 25 anos; Sr. 

Cândido Lopes da Silva, que atuava na Grá-

fica da Instituição havia 25 anos; e Sra. Neli 

Rosa Correia, responsável pelo Departamen-

to Financeiro, que estava na Instituição havia 

25 anos. Essas homenagens sempre foram e 

ainda são realizadas, afinal, as pessoas são o 

principal capital das instituições.

O carinho e profissionalismo que se per-

cebem nos colaboradores da família Cruzeiro 

do Sul Educacional podem ser vistos, tam-

bém, quando analisamos a trajetória pro-

fissional de Vanda Victor, Adriana Maria da 

Conceição e Ângela Vale Fernandes.

 Vanda Victor trabalha como Secretária 

da Presidência desde 1988, quando iniciou 

suas atividades na empresa ainda como 

estudante do Curso Técnico. São 31 anos 

ininterruptos ao lado do Professor Hermes, 

tendo presenciado cada fase da companhia, 
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214  Expediente. Ano III,  
n .o 31,  julho de 1999. 

60  Jornal UNICSUL,  
Ano III, n .o 19, ago/set  
de 1996. Pág. 4. 
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contribuindo não só com seus serviços, mas 

também com conselhos e apoio nos mo-

mentos difíceis. Assim como Vanda, Adria-

na Maria da Conceição iniciou seu trabalho 

na Cruzeiro do Sul há bastante tempo, mais 

especificamente, em dezembro de 1994 e, 

durante esses 25 anos, atuou em diversos 

setores. Atualmente é Secretária da Direto-

ria Administrativa Financeira, assim como 

Ângela Vale Fernandes, que iniciou seu tra-

balho na Instituição em janeiro de 2005, na 

função de Secretária Sênior e atualmente 

atua diretamente com o Diretor Professor 

Fabio Ferreira Figueiredo.

Como vimos anteriormente, o reconheci-

mento às pessoas que sempre auxiliaram no 

desenvolvimento institucional era um diferen-

cial da Universidade. Foi assim que, em setem-

bro de 1999, ocorreu a homenagem aos Pro-

fessores Carlos Veríssimo de Almeida Amaral e 

Edgard Irio Simm, da Comissão de Especialis-

tas do MEC, que autorizaram o funcionamento 

dos primeiros cursos da Instituição.

Retornando para o ano de 1997, com o 

repensar constante da organização, foram 

criados os Centros por Área de Conheci-

mento, surgiram, assim, o Centro de Ciên-

cias Humanas e Sociais, Artes e Educação 

– CCHSAE, o Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas – CETEC, o Centro de Ciências 

Administrativas e de Negócios – CCAN, o 

Centro de Ciências Jurídicas – CCJ, o Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS e, 

216  Homenagem 
realizada na Biblioteca 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul. Sr. 
Nelson, Celi, Ivone e 
Maria Isabel Santoro, 
2011. Acervo João Sato.

215  Vanda Victor, 
Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Ângela Vale Fernandes 
e Adriana Maria da 
Conceição. 
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por fim, o Centro de Pós-graduação, Pes-

quisa e Extensão. 

CONHEÇA A NOVA  

ESTRUTURA DA UNICSUL

A UNICSUL começa o ano com nova e 

mais dinâmica  estrutura universitária: as 

atividades acadêmico-administrativas 

são agora geridas por seis Centros, que 

reúnem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. [...] Cada Centro tem um Diretor, 

que tem como principais atribuições: 

participar do Conselho de Centros; gerir as 

atividades acadêmico-administrativas do 

Centro; responder pela qualidade do ensino 

desenvolvido pelo Centro; coordenar grupos 

de estudos prospectivos nas áreas de 

abrangência do Centro; fazer indicação dos 

Coordenadores dos Cursos subordinados 

ao Centro, submetendo-a à aprovação da 

Pró-reitoria; buscar parcerias técnicas e 

financeiras para a realização de projetos 

de ensino, pesquisa e extensão; incentivar 

o desenvolvimento de projetos de Iniciação 

Científica; implantar e implementar o 

programa de monitoria; responder pela 

implantação e implementação  

dos estágios.[...]61. 

Nesse mesmo ano, ocorreu o 1.º Encontro 

de Iniciação Científica da Universidade Cru-

zeiro do Sul – UNICSUL, contribuindo mui-

to para o incremento das pesquisas que já 

eram realizadas pelos professores e alunos.

UNICSUL INVESTE R$ 2 MILHÕES 

PARA INICIAR ATIVIDADES DE 

PESQUISA

A Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL 

está investindo cerca de R$ 2 milhões 

no incentivo às atividades de pesquisa 

institucional e no seu Programa de 

Iniciação Científica. O objetivo é introduzir 

estudantes com potencial promissor na 

pesquisa científica, desde a Graduação até 

o Mestrado, formando profissionais com um 

novo perfil acadêmico [...]62. 

Desde o 1.º Encontro de Iniciação Científi-

ca muita coisa mudou e para melhor! 

A pesquisa estava se desenvolvendo ra-

pidamente na Instituição e, no ano 2000, a 
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217  Homenagem aos 
Professores Carlos 
Veríssimo de Almeida 
Amaral e Edgard Irio 
Simm, da Comissão 
de Especialistas do 
MEC, que autorizaram 
o funcionamento 
dos primeiros cursos 
da Instituição, 10 de 
setembro de 1999.

61 Jornal UNICSUL,  
Ano V, n .o 33, dez/jan/fev  
de 1999. pág. 4. 

62 Revista do SEMESP 
Informa, n .o 15, junho de 
1998, pág. 14. 
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220  Expediente,  
Ano I, n .o 1,  
janeiro de 1997. 

219  1º Encontro de Iniciação Científica da Universidade 
Cruzeiro do Sul, 18-19 de novembro de 1997. 

218  Jornal UNICSUL, n .o 42, Ano VII, jul/ago de 2000. 

221  3º Encontro de Iniciação Científica, 1999. 
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Universidade já possuía dez grupos de pes-

quisa cadastrados no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq e, ainda, projetos referendados pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – FAPESP.

Voltando para o ano de 1997, em janeiro 

ocorreu a criação do Expediente – O Jornal 

do Nosso Dia-a-dia, que era uma publicação 

destinada aos funcionários técnico-adminis-

trativos do Colégio e da Universidade Cruzeiro 

do Sul. A publicação tinha por objetivo atua-

lizar os colaboradores sobre todos os eventos 

ocorridos e, também, orientar sobre direitos 

trabalhistas, cesta básica, CIPA, acidentes de 

trabalho, novos funcionários etc.

No mesmo ano de 1997, a transmissão 

do cargo de Reitor da Universidade do Pro-

fessor Hermes Ferreira Figueiredo para o 

Professor Wilson João Zampieri ocorreu em 

20 de julho. Naquela cerimônia, foi inaugu-

rada na Sala de Atos dos Colegiados a Ga-

leria de Reitores da Universidade, com um 

retrato a óleo do primeiro Reitor, Professor 

Hermes Ferreira Figueiredo. Nas palavras 

do Professor Hermes:

[...] Ao longo da minha vida, em todas 
as funções que exerci – desde bancário, 
comerciário, agente fiscal de renda do 
Estado de São Paulo, Presidente das En-
tidades Associação Santos Dumont de 
Educação e Cultura e Instituição Educa-
cional São Miguel Paulista e Reitor desta 
Universidade –, o que sempre condicio-
nou minhas palavras e ações foi a noção 
de responsabilidade e a exata concepção 
do dever. E nunca fui tentado a desfru-
tar de direitos ou mordomias por ventura 
existentes no exercício de qualquer cargo. 
E, responsabilidade e dever são requisitos 
permanentes e imprescindíveis do car-
go de Reitor, aliados à competência. Por 
isto, os momentos de alegria sempre eram 
emperrados ou ofuscados pela excessiva 
preocupação com os passos seguintes63. 
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222  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo na 
Primeira Conferência 
das Universidades do 
Mercosul, Chile, 1999.

63 Discurso do Professor 
Hermes Ferreira Figueiredo 
durante a transmissão 
do cargo de Reitor da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul – UNICSUL, 
realizado em 20 de julho de 
1997. Fonte: Documentos 
Oficias da Cruzeiro do Sul 
Educacional.
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Como vimos anteriormente, o reitorado 

do Professor Hermes foi de muito trabalho e 

seriedade, dificuldades e alegrias, mas nunca 

foi marcado pelo desânimo, pelo contrário, o 

vigor dos tempos de juventude na década de 

1960 permaneceu e permanece ainda hoje. 

Naquele contexto, o Professor Hermes já par-

ticipava de discussões importantes na área da 

educação no Brasil e no mundo e trazia refle-

xões importantes para a Cruzeiro do Sul.

O mesmo podemos falar, naquele mo-

mento, dos outros fundadores que conti-

nuaram a trabalhar com muito afinco para o 

desenvolvimento da Universidade. Nas pala-

vras do Professor Wilson Zampieri, em seu 

discurso por ocasião da posse do cargo de 

Reitor da Universidade:

[...] Aceitá-lo significa, certamente, o 
dever e o compromisso selado há qua-
se 40 anos, entre quatro jovens que 
tentavam redescobrir a vida e que, 
vislumbrando um ideal, tentam, ainda 
hoje, mantê-lo aberto às promessas do 

amanhã. Durante todos esses anos, foi 
tarefa desses quatro escudeiros de um 
sonho, guiados e orientados a trilha-
rem pelos caminhos da esperança e por 
onde a história os conduzia, vigiando o 
percorrer dos fragmentos de um ideal, 
para que estes não se perdessem nos 
embates do dia a dia. Todos nós sabe-
mos que este tem sido um trabalho di-
fícil, por ser crítico, arriscado e sofri-
do, porém, sabemo-lo necessário, pois 
impediu que em tantos anos não trans-
formássemos nosso ideal numa ilusão 
mecanicista.[...]64. 

Pensar o presente vislumbrando as 

possibilidades de futuro e refletindo sobre 

os erros do passado, tornou-se uma carac-

terística fundamental para a continuidade 

da expansão. Naquele contexto, a Univer-

sidade já possuía 8 mil alunos (um gran-

de crescimento, pois em 1993, quando da 

aprovação, a Instituição contava com 1.800 

alunos), 311 professores e 230 funcionários, 

223  Primeira 
Conferência das 
Universidades do 
Mercosul, Chile, 1999.

64 Discurso do Professor 
Wilson João Zampieri  
durante a transmissão 
do cargo de Reitor da 
Universidade Cruzeiro  
do Sul – UNICSUL, 
realizado em 20 de julho  
de 1997. Fonte: Documentos 
Oficiais da Cruzeiro  
do Sul Educacional.
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resultado de um pensamento que sempre 

foi pluralista, com aceitação das mais he-

terogêneas manifestações ideológicas, so-

ciais e culturais.

A transparência na gestão da Univer-

sidade era algo muito importante para a 

Reitoria. Assim, ao final da primeira gestão, 

foi divulgado o documento Relatório 1993-

1997, com as ações que haviam sido realiza-

das na Instituição.

A segunda gestão da Universidade Cru-

zeiro do Sul – UNICSUL (1997-2001), con-

forme informado anteriormente, teve à 

frente como Reitor o Professor Wilson João 

Zampieri; o Professor Derblay Galvão, que 

se uniu aos colaboradores da Instituição as-

sumindo o cargo de Pró-reitor Acadêmico; 

o Professor Gilberto Padovese, que perma-

neceu no cargo de Pró-reitor Administra-

tivo; e o Professor Helvécio Zampieri, que 

também permaneceu no cargo de Pró-rei-

tor de Assuntos Comunitários. 

Durante a segunda gestão da Universi-

dade, as melhorias na infraestrutura insti-

tucional continuaram acontecendo, uma 

vez que não poderiam deixar de pensar no 

bem-estar dos funcionários, professores e 

alunos. Uma das primeiras mudanças ocor-

ridas no período foi a reinauguração da Bi-

blioteca em 1999.

A reinauguração da Biblioteca trouxe 

novidades para o acervo, com a utilização 

de tecnologias modernas e, também, um 

novo espaço que apresentava praticidade, 

segurança e conforto para alunos e profes-

sores. Em 2001, a Biblioteca já possuía em 

seu acervo 100 mil livros. Nas palavras da 

Professora Maria Isabel Santoro:

[...] No escopo das bibliotecas parti-
culares, 100 mil livros é um núme-
ro importante, pois a Biblioteca da  
UNICSUL cresceu muito nos últimos 
anos em função da vontade política de 
seus administradores em investir em 

um dos seus maiores laboratórios. É 
importante salientar que a Biblioteca 
tem obtido conceito A em todas as ava-
liações do MEC, no que diz respeito a 
instalações, acervos e serviços. [...]65. 

 A Professora Maria Isabel Santoro che-

gou à Instituição em 1998 e profissionalizou 

o atendimento da Biblioteca da Universi-

dade Cruzeiro do Sul e, posteriormente, de 

todas as outras pertencentes à Cruzeiro do 

Sul Educacional. Nas palavras da Professo-

ra Maria Isabel:

[...] A Biblioteca era acanhada, possuía 
um acervo fechado, tinha algumas ca-
racterísticas de biblioteca mais anti-
quada e sem muita vitalidade [...]. A Bi-
blioteca é um órgão importante para a 
área acadêmica e começamos a estudar 
o projeto. Ela teria que ser totalmen-
te reestruturada [...]. Levei a proposta 
para o Professor Helvécio e para o Pro-
fessor Gilberto e eles toparam fazer as 
mudanças [...]. A reforma ficou pronta 
em 1999.66
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224  Relatório 1993 – 
1997, divulgado em 
1998.

65 Jornal UNICSUL, Ano 
VIII, n .o 50, nov/dez de 2001, 
págs. 4-5.
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66 Depoimento da 
Professora Maria Isabel 
Santoro aos autores, 
concedido em 25/07/2018.
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225  Professor 
Hermes Ferreira 
Figueiredo e Professor 
Wilson Zampieri 
na Transmissão do 
cargo de Reitor da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul – UNICSUL, 
realizado em 20 de 
julho de 1997. 

226  Convite para 
reinauguração da 
Biblioteca, 17/9/1999. 

Com as orientações da Professora Ma-

ria Isabel, todos os fluxos, a arquitetura e o 

atendimento da Biblioteca foram alterados. 

Vários foram os treinamentos realizados por 

ela, para que os funcionários, os professores, 

os coordenadores de curso e, também, os 

alunos se adequassem e compreendessem a 

inovadora proposta. Sucesso garantido!

Outro grande projeto daqueles anos foi a 

organização da Área de Convivência de alu-

nos, professores e funcionários, inspirada no 

Aeroporto de Brasília.

A inauguração da Área de Convivência 

trouxe o aumento na prestação de serviços, 

no pátio da Universidade, com a instalação de 

lanchonetes, papelaria, restaurante e farmá-

cia. Durante a inauguração, foram apresenta-

das as equipes oficiais da UNICSUL de vôlei, 

basquete, handebol e futsal, apadrinhadas 

pelos jogadores olímpicos Pampa e Hortência.

ESPORTE, MENINA DOS  

OLHOS DE SUZANO

ESPORTE E EDUCAÇÃO

A oficialização da parceria entre o Espor-

te Clube União Suzano – Ecus e a Univer-

sidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL, de São 

Miguel Paulista, ocorrida na noite da últi-

ma sexta-feira, na área de convivência da 

UNICSUL, garantiu para mais de 40 atletas 

que defendem as cores de Suzano uma bol-

sa integral de estudos para o segundo grau 

ou nível superior.

O evento contou com a participação dos 

consagrados atletas: Hortência de Fátima 

Marcari Oliva, campeã mundial de basquete 

pela Seleção Brasileira, e André Felippe Falbo 

Ferreira (Pampa), medalha de ouro no vôlei 

masculino nas Olimpíadas de Barcelona em 

1992, que foram os padrinhos e incentivado-

res dos jovens atletas [...]67. 

Os Departamentos Administrativos, Fi-

nanceiro, Pessoal, de Sistemas e Telefonia, 

assim como as Assessorias da Reitoria, Che-

fia de Gabinete, Secretaria Geral, Diretoria de 

Planejamento e Setor de Marketing e Comu-

nicação foram modernizados também. Nas 

palavras de Fernando Padovese:

[...] Conseguimos centralizar e integrar 
melhor os setores que pertencem à Pró-
-reitoria Administrativa, que, até bem 

67 Gazeta Popular, 2/4/1998, 
pág. 8. 
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pouco tempo atrás, estavam distantes 
uns dos outros. Já a nova Reitoria tem 
também as suas características próprias, 
por se tratar de um local de planejamen-
to e de reuniões. Foi um projeto pensado 
para ser útil e funcional e que possibilita 
a expansão dos setores, se necessário. Os 
ambientes foram projetados de acordo 
com as características do trabalho de-
senvolvido em cada um deles. [...] 68. 

As atividades acadêmicas e de apoio 

à sociedade continuavam acontecendo 

na Instituição, com a instalação de vários 

núcleos e clínicas, que sempre prestaram 

atendimento à comunidade.

Ainda em 1997 mais um passo no atendi-

mento à comunidade externa ocorreu, com 

a criação do Serviço de Atendimento Espe-

cial – SAESP. O programa, que existe até a 

atualidade, presta atendimento gratuito para 

adultos e adolescentes com necessidades 

especiais. O Programa SAESP com o passar 

dos anos foi se desenvolvendo e aprimoran-

do e, em 2003, sob a coordenação das Pro-

fessoras Magda Marly Fernandes e Celia Re-

gina Silva Rocha, conquistou o prêmio TOP 

Social ADVB, da Associação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do Brasil.

[...] O SAESP/UNICSUL irá oferecer, 
gratuitamente, pré-profissionalização, 
manutenção da alfabetização, ativi-
dades de vida diária (andar de ônibus, 
ir à feira, ao teatro, lanchonetes etc.), 
promover o d senvolvimento do racio-
cínio lógico – matemático e atividades 
culturais e desportivas [...] 69. 
 

Ainda nessa linha de desenvolvimento 

acadêmico para os alunos e atendimento 

gratuito à comunidade, outros serviços pas-

saram a ser ofertados pela Universidade: 

atendimento jurídico, psicológico, odontoló-

gico, entre outros. 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

O Núcleo de Prática Jurídica Professor Dr. 

Miguel Reale da Universidade Cruzeiro do 

Sul – UNICSUL começa a atender à popu-

lação de São Miguel Paulista e às necessi-

dades de estágio dos alunos do Curso de 

Direito da Instituição [...].

O Núcleo Professor Miguel Reale tem 

capacidade para uma demanda anual em 

torno de 1.500 pessoas, sendo que cada 

estagiário é responsável por, no máximo, 

dez casos. Além do Direito de Família, a 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
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69 Expediente, Ano I, n .o 6, 
junho de 1996, pág. 2.

68 Expediente, Ano I, n .o 9, 
setembro de 1997. pág. 3. 

227  Professores José 
Martins Filho, Wilson 
Zampieri, Derblay 
Galvão,  Valdemir 
Gutierrez, Gilberto 
Padovese, Sueli 
Cristina Marquesi, 
Maria Isabel Santoro, 
entre outros, na nova 
Biblioteca, 1999.  

228  Expediente, Ano I, 
n.º 6, junho de 1997.
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231  Jornal UNICSUL, n .o  28, 
Ano IV, fev/mar de 1998. 

232  Marcelo Zampieri e 
Professores Fabio Figueiredo, 
Wilson Zampieri, Derblay 
Galvão, Gilberto Padovese, 
Hermes Ferreira Figueiredo, 
entre outros, na inauguração 
da Área de Convivência, 27 de 
março de 1998. 

229  Inauguração 
da Área de 
Convivência, 27 de 
março de 1998. 

230  Construção 
da Área de 
Convivência, 1998. 
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local vai definir as demais causas Cíveis, 

Criminais e de Direito Administrativo que 

a Universidade poderá atender, desde que 

não sejam abrangidas pelo convênio da 

Procuradoria [...] 70. 

Além da criação do Núcleo de Prática 

Jurídica, foram implantados os Núcleos de 

Psicologia e o de Educação Física, Esporte e 

Recreação. Como dissemos anteriormente, 

os núcleos prestavam atendimentos para as 

comunidades interna e externa e logo se tor-

naram referência em atendimento, na Zona 

Leste de São Paulo. 

A Universidade também se preocupava 

com a terceira idade e foi assim que, em maio 

de 1998, inaugurou uma série de cursos para 

os mais experientes poderem participar das 

atividades acadêmicas e culturais ofertadas.

UNIVERSIDADE ABRE CURSOS  

PARA A 3.ª IDADE

A Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL 

inaugura no próximo mês sua primeira série 

de cursos para a terceira idade. Destinado a 

homens e mulheres a partir dos 50 anos, o 

programa tem por objetivo resgatar a cida-

dania, a autoestima, o potencial criativo e a 

percepção do mundo em que vive.

[...] Haverá aulas práticas de canto, pintura, 

dança, biodança, oficina de contar histórias e 

de alimentação. [...] 71. 

Naqueles anos, várias foram as ativi-

dades realizadas pelos professores, coor-

denadores e alunos. Cada vez mais, as 

atividades dentro e fora da sala de aula 

ocorriam. As semanas de curso, debates e 

palestras eram momentos que envolviam 

todos os sujeitos do processo ensino-

-aprendizagem, contribuindo muito para o 

diálogo e novas experiências. 

 Em 1997, o projeto de uma TV universi-

tária começava a ser traçado na Instituição. 

Muitas foram as reuniões para pensar uma 

emissora educativa e que fosse um local 

para inovação e experimentação de alunos 

e professores.

 Em 1998, o Núcleo de Comunicação So-

cial, que abrigaria a futura TV UNICSUL, foi 

inaugurado e a Universidade sediou o 3.º Fó-

rum Brasileiro de TVs Universitárias.

UNICSUL REALIZA O 3.º FÓRUM 

BRASILEIRO DE TVS UNIVERSITÁRIAS

A Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL 

realizou nos dias 15, 16 e 17 de outubro o 3.º 

Fórum Brasileiro de Televisões Universitá-

rias, sendo que um dos objetivos do evento é 

viabilizar a criação de uma rede nacional de 

TVs Universitárias.

O encontro reuniu educadores, jornalistas 

e profissionais de televisão, tanto do Brasil 

quanto do exterior.

O objetivo é avaliar o espaço que essa 

atividade conquistou desde a implantação 

da Lei n.º 8.977, que fez com que as opera-

doras de TV a Cabo disponibilizassem um 

canal de utilização gratuita para as Univer-

sidades, e discutir os rumos que a progra-

mação deve tomar [...] 72.  

No ano de 1999, a TV UNICSUL foi assu-

mida pelo Núcleo de Comunicação Social e 

teve como Coordenadora a Professora Ân-
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233  Professores Gilberto 
Padovese, Wilson 
Zampieri, Hermes 
Ferreira Figueiredo e 
Helvécio Zampieri na 
inauguração do Núcleo 
de Prática Jurídica, com 
a presença do Patrono, 
o Jurista Miguel Reale, 
1999.

234  Panfleto de 
Divulgação da Semana 
de Psicologia, 1-6 de 
setembro de 1997.

71 O Dia São Paulo, 1/4/1998. 

70 Jornal da Manhã, 
1/10/1998. 

233

234

72 São Paulo Leste,  
18 a 24/10/1998. 
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gela Fernandes. A TV UNICSUL tinha como 

proposta principal o aprendizado dos alu-

nos, que produziam os programas sob a 

supervisão dos seus professores. Naquele 

momento, os principais programas veicu-

lados no Canal Universitário (CNU) e pro-

duzidos na Universidade foram o Refletor, 

que era uma agenda cultural, o Em Pauta, 

programa jornalístico e de documentários, 

o Lupa, programa que apresentava as pro-

duções acadêmicas e institucionais, e, ain-

da, o Mix Cola, um programa de auditório 

com temas e entrevistados variados.

Assim como os eventos científicos e 

acadêmicos, os eventos culturais continua-

vam acontecendo, contribuindo muito para 

a formação do corpo discente e também, 

como sempre, envolvendo a comunidade.

 A Universidade destacou-se por mui-

tos anos com o Programa Universidade 

Solidária – UNISOL, coordenado pela Pro-

fessora Vivian Fiori, que tinha por objetivo 

levar os alunos da Universidade, de dife-

rentes cursos, no período de férias para 

trabalhar em comunidades consideradas 

carentes. A participação da Universidade 

no programa do governo se iniciou em 1996 

e durante muitos anos recebeu premiações 

de destaque. No total foram sete prêmios. 

Nas palavras da Professora Vivian:

[...] O Professor Derblay tinha acaba-
do de entrar na Universidade e ficou 
sabendo de mim, dos projetos que eu 
tinha feito com os alunos. A gente fa-
zia viagens, minicursos, cursos de ex-

235  Reunião do 
Conselho Editorial da 
TV UNICSUL, 1997. 

236  Inauguração do 
Canal Universitário, 
1997.
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tensão e aí ele me chamou na sala dele 
e conversamos, pois, na época, para 
a Universidade Solidária, eles convi-
davam as universidades para parti-
ciparem dos projetos, do Programa 
Nacional. Aí veio esse convite para a 
Universidade Cruzeiro do Sul, que era 
um Programa Nacional para ir para o 
Nordeste ou para a Amazônia. Fomos 
para Major Izidoro em 1998, foi a pri-
meira equipe e a gente já ganhou um 
prêmio logo no primeiro projeto! [...].73

 
Naqueles anos, assim como ocorria 

desde o início do Colégio Cruzeiro do Sul, 

o incentivo aos esportes também foi algo 

fundamental para o desenvolvimento dos 

alunos. Assim, a Universidade começou a 

patrocinar atletas de diversas modalida-

des esportivas.

No final da década de 1990, os Cursos 

de Graduação, Pós-graduação e Extensão 

Universitária aumentavam a cada ano e 

traziam um novo público para a Universi-

dade. A criação do Centro de Pós-gradua-

ção, Pesquisa e Extensão, com o aumento 

dos Cursos de Pós-graduação Lato Sen-

su e criação do Stricto Sensu, contribuiu 

muito para a chegada de novos alunos e 

professores.

Os anos 2000 chegaram e com eles 

novos projetos, novas propostas e muitos 

investimentos da Instituição de Ensino. 

Um grande passo para a continuidade da 

formação dos alunos e atendimento à co-

munidade foi a inauguração da Clínica de 

Fisioterapia em 10 de agosto de 2000. Ini-

cialmente, a clínica tinha capacidade para 

o atendimento de 500 pessoas por dia e 

logo se tornou um referencial para a comu-

nidade externa e interna, afinal, passou a 

oferecer tratamentos em ortopedia, trau-

matologia, reumatologia, neurologia e ain-

da hidroterapia.

Os fundadores e gestores, pensando na 

continuidade dos Cursos de Licenciatura e 

na formação de ótimos profissionais de di-

ferentes áreas do conhecimento, em 2001 

iniciaram um novo projeto. A Universidade 

começou a oferecer bolsas integrais de es-

tudo para os candidatos que obtivessem 

75% do total de pontos do vestibular.

237  Governador Mário 
Covas, e Professores 
Derblay Galvão, 
Gilberto Padovese, 
Helvécio Zampieri e 
Wilson Zampieri na 
inauguração do Núcleo 
de Comunicação 
Social, 1998. 

237

238  Panfleto de 
Divulgação da VII 
Semana de Artes, 27-31 
de outubro de 1997.

239  Concurso  
de Poesia, 1998. 

240  Panfleto de 
Divulgação da II 
Semana de História, 
1998. 
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73 Depoimento da 
Professora Vivian Fiori, 
concedido aos autores  
em 24/09/2018.
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241  Mensagem do Professor José Galizia Tundisi, 
Presidente do CNPQ, e do então Governador do 
Estado de São Paulo, Mario Covas Jr., no Livro de 
Ouro da Cruzeiro do Sul Educacional, novembro 
de 1998. 

José Galizia Tundisi: “À Unicsul: fiquei [...] 
impressionado com a qualidade desta 
Universidade, as propostas de trabalho e o 
projeto de futuro. Agradeço a hospitalidade e as 
homenagens prestadas ao CNPQ.”

Mário Covas: “Tenho reiterado que a Unicsul tem 
sido extremamente generosa comigo: honrou-
me com o convite para [...] sua [...] de 25 anos, 
convidou-me para um debate sobre problemas [...] 
em seu estúdio, e, hoje, gratificou-me, outra vez, 
homenageando-me com meu nome no seu Centro 
de Comunicação Social. É uma obra que orgulha 
São Paulo como, de resto, acontece com tudo 
nesta Universidade. Neste local, os jovens estarão 
habilitados, em qualquer das expressões da 
Imprensa, podendo exercitá-los com conhecimento 
e [...]. Parabenizo a Unicsul pela sua sucessão de 
vitórias, e aos jovens universitários que contam 
com uma Instituição desta qualidade.”
 
242  Mensagem de Hebe Tolosa, Secretária 
Municipal da Educação, e da Deputada Federal 
Marta Suplicy no Livro de Ouro da Cruzeiro do 
Sul Educacional, 9/6/1998.  
 
Hebe Tolosa: “É com grande alegria que 
compareço a esta Instituição. Alegra-me sempre 
voltar à escola pela minha própria condição de 
Educadora, contudo quando o faço para fazer 
parte ativa do que entendo como o verdadeiro 
papel da Universidade, no contexto social, tenho 
certeza de ver realizado o grande sonho de 
assistir na prática o intercâmbio do conhecimento 
humano científico em favor da sociedade.

Agradeço a Deus a oportunidade de aqui estar 
no exercício do cargo, [...] este entrosamento, tão 
desejado.

Está de parabéns a Reitoria. Ao assinar o convênio, 
ganhamos todos.”

Marta Suplicy: “Esta visita à Universidade Cruzeiro 
do Sul foi, para mim, um marco. Fizemos aqui, 
hoje, a apresentação do primeiro [...]: “O Geração 
Futuro”. Espero que, como governadora, possamos 
construir juntos uma possibilidade mais digna 
para nossos jovens e que a cidadania seja sempre a 
nossa prioridade.”

243  Mensagem de Luiz Inácio Lula da Silva no Livro de Ouro da  
Cruzeiro do Sul Educacional, 19/6/1998. 

Luiz Inácio Lula da Silva: Aos professores, funcionários e alunos da Unicsul

“Educação deve ser vista como direito de todos e não como privilégio  
de poucos”.

244  Professor Wilson Zampieri na visita de Ciro Gomes, 1997. 
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245 246

245  Professora Vivian Fiori e alunos no Projeto Universidade 
Solidária, viajando para Major Izidoro, Alagoas, 1998. 

246  Projeto Universidade Solidária, Olho d’Água do Casado, 
Alagoas, 2002.

249 250

249  Professora Ruth Cardoso e Professor Wilson Zampieri na 
Premiação da Universidade Solidária, 1999. 

250  Professores Hermes Ferreira Figueiredo e Wilson Zampieri 
com o time de Vôlei feminino da UNICSUL, 1998. 

247 248

247  Professores Ruth Cardoso, José Martins Filho, Helvécio Zampieri, 
Wilson Zampieri, Vivian Fiori, Lenice Mancini, Derblay Galvão, 
entre outros, Premiação do Projeto Universidade Solidária, 1998. 

248  Professores Lenice Mancini, Vivian Fiori, Gilberto Padovese, 
Wilson Zampieri, Helvécio Zampieri e Derblay Galvão, entre 
outros, no Prêmio Universidade Solidária, 2000. 
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259  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

256  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

253  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

258  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

255  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

252  Dedicatória da Professora 
Marly Cavalcanti, a primeira 
Doutora da Universidade, para 
o Professor Hermes, 2018.

257  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

254  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 

251  Publicação de trabalho 
incentivado pela Cruzeiro do 
Sul Educacional, 2018. 
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[...] O Curso de Música será composto 
somente por bolsistas que obtiverem 
75% de aproveitamento na prova de 
aptidão e classificação, de acordo com 
o número de vagas no curso. O mesmo 
acontecerá com os de História, Geogra-
fia e Economia [...]74. 

Esse projeto, por muitos anos, auxiliou 

centenas de pessoas a atingir o sonho do 

ensino superior e elevou o nome da Univer-

sidade ainda mais, uma vez que, posterior-

mente, os alunos dos cursos gratuitos, por 

anos consecutivos, atingiram a nota má-

xima no Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes – ENADE 75.

Desde o início dos cursos superiores na 

Instituição, muitos foram os incentivos, tam-

bém, para que professores e alunos conse-

guissem realizar suas pesquisas e publica-

ções. É incontável a quantidade de trabalhos 

realizados que foram incentivados e publi-

cados com o apoio dos fundadores. Afinal, 

o foco no ensino, na pesquisa e na extensão 

sempre foi uma determinante.

 Como dito anteriormente, o trabalho 

crescia cada dia mais. Nas palavras do Pro-

fessor Gilberto Padovese:

[...] Quando do reconhecimento de 
nossa Universidade, assumiu a Rei-
toria o Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, num trabalho gigantesco 
que se deparava à sua frente, pois, 
embora houvesse toda a preparação 
prévia das Faculdades Integradas 
Cruzeiro do Sul e, principalmente, o 
projeto de criação da Universidade, 
muito ainda havia a se fazer para sua 
estruturação completa. Sob o coman-
do seguro do Professor Hermes, foram 
instalados os órgãos colegiados, pre-
vistos nos estatutos e regimento geral; 

novos cursos foram criados tanto na 
Graduação quanto na Pós; a Extensão 
recebeu cuidados especiais, uma vez 
que a nova Universidade se localiza 
numa comunidade carente de equipa-
mentos sociais e culturais que é São 
Miguel Paulista. Na realidade, havia 
sido lançada a pedra fundamental 
do novo polo educacional e a vontade 
do Professor Hermes era a de trilhar 
todos os caminhos para completar a 
sua obra educacional. Ledo engano. A 
obra de uma universidade se conta em 
séculos, meu caro Professor Hermes, e 
não em anos [...]76. 
 

E muitos anos se passaram ... Com o 

correr das décadas, muitas coisas se alte-

raram, houve mudanças qualitativas, mas 

algumas permaneciam da mesma forma. 

Enfim, a família Cruzeiro do Sul crescia, mas 

a ideia de sociabilidade com pessoas queri-

das continuava acontecendo.

260  Jornal UNICSUL, 
Ano VII, n .o 41, jun/jul 
de 2000.    

75 O ENADE é uma das 
avaliações que compõem 
o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), criado 
pela Lei n.o 10.861, de 
14 de abril de 2004. O 
objetivo do Enade é avaliar 
e acompanhar o processo 
de aprendizagem e o 
desempenho acadêmico dos 
estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo 
Curso de Graduação; 
suas habilidades para 
ajustamento às exigências 
decorrentes da evolução 
do conhecimento e 
competências para 
compreender temas 
exteriores ao âmbito 
específico da profissão 
escolhida, ligados à 
realidade brasileira e 
mundial e a outras áreas do 
conhecimento. 

76 Discurso do Professor 
Gilberto Padovese  durante 
a transmissão do cargo 
de Reitor da Universidade 
Cruzeiro do Sul – 
UNICSUL, realizada  
em 20 de julho de 1997.
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74 Gazeta de São Miguel, 
21-27 de setembro de 2003, 
pág. 4.
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Ao final das duas gestões de Reitoria, 

muitas foram as realizações dos fundadores 

e de seus colaboradores. Cabe destacar al-

guns desses avanços, como, por exemplo, a 

implantação do Programa de Planejamento 

Institucional, a criação do Primeiro Centro 

Acadêmico da Universidade (do Curso de 

Direito), a criação da Comissão Permanente 

de Avaliação – CPAPI (atual CPA). A implan-

tação de eventos envolvendo a comunidade 

externa, como a Feira do Livro, o Passeio Ci-

clístico, o Festival de Música.

Nesses anos ainda foram criados o Cur-

so Pré-Vestibular da UNICSUL, para aten-

der alunos de escolas públicas e particu-

lares que tivessem terminado o 2.º Grau 

e gostariam de se preparar para adentrar 

o mundo universitário. Assim como foram 

implantados novos Cursos, como o de 

Psicologia, Direito, Comunicação Social, 

Educação Física, Engenharia Elétrica/Ele-

trônica, Engenharia de Automação e Con-

trole (Mecatrônica), Engenharia Civil/Sani-

tária, Serviço Social, Turismo, Secretariado 

Executivo Bilíngue, Biologia, Artes Plásti-

cas, Formação de Docentes para Educa-

ção Especial, Alfabetização de Adultos, 

entre outros.

O apoio aos docentes foi intensificado, 

para participação em eventos acadêmi-

cos e publicação de livros, ou seja, apoio 

à pesquisa científica. Foi criada a Revista 

UNICSUL, veículo de produção acadêmica 

dos docentes, além do grande incentivo 

para que os professores buscassem titula-

ção. Com os estudantes o mesmo ocorreu, 

pois se intensificaram as ações de incen-

tivo à pesquisa, com a criação do Progra-

ma de Iniciação Científica. O Programa de 

Integração UNICSUL/Empresa, através 

de parcerias com empresas, oportunizou, 

também, estágios e empregos para os 

alunos da Universidade.

Iniciou-se, também, a participação da 

Universidade em outras regiões, com o 

intercâmbio/convênio de cooperação téc-

nica, científica e cultural, com universida-

des e professores de outros países. Além 

dos incentivos às atividades acadêmicas e 

culturais, várias foram as ações para o in-

cremento das atividades esportivas, como 

a criação do Núcleo de Educação Física, 

Esporte e Recreação, que promovia a cria-

ção de times oficiais, para a participação 

em eventos esportivos externos, por meio 

da oferta de bolsas de estudo parciais aos 

jogadores dos times.

Muitas ações e muita labuta de todos 

os sujeitos envolvidos com o sonho de 

Universidade. Para alguns, tudo poderia 

parar por aí, mas não para os fundadores 

empreendedores! Logo novos projetos co-

meçaram a se delinear e a ideia de expan-

dir a Universidade para outros bairros de 

São Paulo se implantou.

No próximo capítulo, veremos como 

ocorreu a expansão da Universidade Cru-

zeiro do Sul para outros bairros da cidade 

de São Paulo.

261   Projeto 
Universidade Solidária, 
Jardim Popular, São 
Paulo, s.d. Prêmio 
Banco do Brasil. 

262   Semana de 
Psicologia, 1999. 
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[...] Sabe-se que em cada campo 
se encontrará uma luta, da qual se 
deve, cada vez, procurar as formas 
específicas, entre o novo que está 

entrando e que tenta forçar o 
direito de entrada e o dominante 
que tenta defender o monopólio  

e excluir a concorrência. 
Pierre Bourdieu
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Com o passar do tempo, após a realização de muitas 
ações que visavam o crescimento da Universidade, 
surge a ideia de expandir a Universidade Cruzeiro 
do Sul, aliás, mais que uma ideia foi uma imposição 
natural, como um rio que segue seu caminho, afinal 
os fundadores sempre foram em direção ao sucesso 
como se fosse um destino irrefutável, um caminho 

direto sem bifurcações ou rotas alternativas.

São Miguel Paulista foi o epicentro da força cria-
dora, mas não comportava o crescimento pre-
tendido para a Universidade, pois era chegada a 
hora de expandir, levar a missão de educar a ou-
tros bairros da cidade de São Paulo, proporcionar 
a oportunidade da construção de conhecimento, 
com a qualidade e respeito que a Instituição sem-
pre pregou, para alunos de outras regiões. A partir 
daí, a marca da Universidade Cruzeiro do Sul seria 

reconhecida em toda a cidade, uma guinada para 
um futuro de alegrias e mais sucesso.

 Todo esse crescimento institucional preten-
dido foi determinado por quais fatores? Estava 
intimamente ligado à profissionalização da Rei-
toria e dos cargos de gestão? 

Vamos entender como a expansão para ou-
tros bairros ocorreu. 

PARTE IV

O HOR IZON TE  
É O LIMITE 
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4.1 A PROFISSIONALIZAÇÃO 
DA REITORIA E DOS CARGOS 
DE GESTÃO

Na década de 1990, São Miguel Paulista ha-

via passado por um processo de urbanização 

acelerado e por profundas transformações 

sociais. As Faculdades Integradas Cruzeiro do 

Sul – FICSUL contribuíram muito para essa 

transformação, mas, vale lembrar, que as mu-

danças não atingiam somente os moradores 

do bairro e, sim, da Zona Leste de São Paulo 

como um todo, além de localidades próximas.

As duas primeiras gestões de Reitoria da 

Universidade foram encabeçadas pelos expe-

rientes Professor Hermes Ferreira Figueiredo, 

seguido pelo Professor Wilson João Zampieri, 

que foi uma maneira de acompanhar todo o 

processo de amadurecimento da Universidade. 

Após a segunda gestão, os fundadores 

notaram que deveriam se ocupar de outras 

atividades na Instituição, afinal manter uma 

Universidade vai além dos trabalhos acadê-

micos e que, portanto, as Reitorias pode-

riam ser assumidas de forma muito positi-

va por outros profissionais. Nas palavras da 

Professora Janice Valia Santos:

[...] Na época, a escola estava crescen-
do bastante, os donos, na realidade, 
precisavam se dedicar a outras coisas 
da administração, e existiam pessoas 
que poderiam fazer isso e bem! Porque 
já estavam na Instituição, fazia parte 
da prática deles trabalharem. Quando 
você está em uma Universidade, tem 
pesquisa, extensão, uma série de coisas, 
de engrenagens para que aquilo cresça. 
Foi aí que, no primeiro grupo de Reito-
ria, a Dra. Sueli retornou à Universida-
de como a primeira Reitora [...] 77.

A partir da decisão de profissionalizar os 

cargos de gestão na Universidade, os fun-

dadores puderam se dedicar ao crescimen-

to da Instituição, cuidando exclusivamente 

do mérito administrativo, de gestão, pois, 

como vimos anteriormente, durante déca-

das acumularam funções administrativas e 

acadêmicas das mais variadas.

Havia também outras questões que es-

tavam no ar, uma delas é que a Cruzeiro 

do Sul era uma empresa de família, e não 

somente uma família, mas quatro. Os fi-

lhos dos fundadores já ocupavam cargos 

administrativos dentro da empresa e, na-

quele contexto, os fundadores, antecipando 

quaisquer questões sucessórias em relação 

ao futuro, acordaram que era necessário 

traçar um plano de carreira para a segunda 

geração e, portanto, compreenderam que 

263  Jornal UNICSUL, 
Ano VII, n .o  47, mai/jun 
de 2001. 

77 Depoimento de Janice 
Valia de Los Santos, 
concedido aos autores  
em 10/5/2018.
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um replanejamento administrativo e suces-

sório era fundamental.

Assim, as duas mais bem conceituadas 

consultorias da área foram contratadas, 

para analisar as participações dos filhos que 

atuavam em cargos de gestão, nas mais va-

riadas áreas dentro da Instituição. As em-

presas, após análise, definiriam quais se-

riam os nomes indicados, para ficar à frente 

dos negócios. Desse modo, foi assinado 

um acordo entre os fundadores e herdeiros, 

que garantiria a execução das orientações 

das consultorias e, portanto, que apontaria 

os futuros sucessores. Era preciso que os 

fundadores desfrutassem um pouco mais 

das benesses do sucesso e moldassem os 

novos gestores. Nas palavras do Professor 

Fabio Ferreira Figueiredo:

[...] A gente contratou duas consultorias, 
à época, as duas maiores e mais reno-
madas empresas familiares:  a do João 
Bosco Lodi e a do Renato Bernhoeft. As 
duas trabalharam em paralelo por um 

ano e meio, durante 1999 e o começo de 
2000. Qual era o propósito? Era esta-
belecer uma governança mais adequada 
ao tamanho que a empresa já tinha; esta-
belecer um acordo de sócio, que a gente 
nunca teve formalizado; e estabelecer 
um plano de sucessão para a gestão. As 
consultorias elaboraram esses planos 
todos, finalizaram no fim do ano 2000. 
Algumas coisas começavam a ser im-
plantadas na assinatura dos documentos 
e outras tinham um prazo de transição 
(só se completariam no final de 2001), 
tinha um ano e pouquinho para que to-
das as regras que a gente tinha acordado 
fossem implementadas [...].78

Além da decisão sobre o futuro dos filhos 

e sua participação nos cargos de gestão da 

Instituição, uma outra proposta, como dis-

semos anteriormente, foi a profissionaliza-

ção da Reitoria.

A primeira Reitoria após esse proces-

so de profissionalização foi assumida pela 

Professora Dra. Sueli Cristina Marquesi em 

2001, nome que esteve à frente do Colégio 

Cruzeiro durante muitos anos, que trans-

formou a pesquisa na Universidade e que, 

sem sombra de dúvidas, estava altamente 

qualificada para a empreitada. Nas palavras 

da Professora Sueli: 

[...] A minha história com a Cruzeiro do 
Sul começa no início da minha carrei-
ra. Eu me formei em Letras na PUC no 
início de 1975 e queria ser Professora. Aí 
uma amiga me informou que tinha uma 
substituição de aulas no Colégio Cru-
zeiro do Sul, em São Miguel, e eu fui lá. 
[...] Eu comecei a trabalhar no dia 5 de 
março de 1976 nos Cursos Técnicos. [...] 
Em 1977, eu fui convidada para lecionar 
na Faculdade São Miguel Paulista. [...] 
Dava aulas de Português para os Cursos 
de Contábeis e Administração. [...] Nessa 

264  Convite para 
a Cerimônia de 
Transmissão do Cargo 
de Reitor à Professora 
Dra. Sueli Cristina 
Marquesi, 2001. 

265  Jornal UNICSUL, 
Ano VII, n .o 46, mar/
abr de 2001. (página à 
direita)

78 Depoimento de  
Fabio Ferreira Figueiredo, 
concedido aos autores  
em 16/4/2018.
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época, eu continuava no Colégio como 
Coordenadora de área [...] Nesse ínte-
rim estavam querendo montar o Curso 
Supletivo e  eu fiz o projeto do Supletivo. 
[...]. Em 1981, quando eu terminei meu 
mestrado, resolvi fazer o doutorado, por-
que comecei a ser Professora da PUC. 
Em 1981, eu pedi, então, meu desliga-
mento da Instituição, porque eu queria 
me dedicar ao doutorado e fazer minha 
carreira. [...].79 

É claro que o afastamento da Professora 

Sueli não foi definitivo, afinal, todo o respeito 

e o carinho pela Instituição estavam presentes 

no seu coração. Assim, em 1992, ela retornou 

quando recebeu o convite dos fundadores. 

Em 1992, eu era Diretora da faculdade 
(PUC) e, quando eu voltei do almoço, ti-
nha um bilhete na minha mesa dizendo: 
O Professor Hermes quer falar com você. 
[...] Liguei e fui encontrá-lo. O Professor 

Hermes e o Professor Gilberto me rece-
beram e disseram que estavam precisan-
do de doutores para o reconhecimento da 
Universidade.[...] Voltei em abril de 1992 
e foi reconhecida em 1993. Eu tive uma 
grande oportunidade na minha vida 
de ver uma instituição florescer. [...] Eu 
disse: Vou me dedicar a implantar a pes-
quisa aqui, porque o que irá diferenciar 
essa Universidade das outras é a pesqui-
sa. Eu fui Chefe da Diretoria de Letras, 
Assessora da Graduação, Coordena-
dora de Pós Lato Sensu, implantei os 
primeiros Lato Sensu, começando pelo  
de Língua Portuguesa. [...] Dava para 
implantar algumas linhas de pesquisa e 
fiz um desenho. Nós vamos começar pela 
Iniciação Científica. [...] Comecei pela 
realidade de lá, para não importar gru-
pos e criar a cultura. Eu mapeei quem 
tinha senioridade para orientar Inicia-
ção Científica, entrei em contato com o 
CNPQ e nós ganhamos bolsas. [...] Eu 

O HORIZONTE É O LIMITE

266  Jornal UNICSUL,  
Ano VII, n.º 46, mar/
abr de 2001 (na página 
à esquerda).

267  Expediente,  
Ano IV, n.º 63, mai/jun 
de 2002. 

79  Depoimento da 
Professora Dra. Sueli 
Cristina Marquesi, 
concedido aos autores  
em 3/7/2018.
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pedi mais bolsas para a Mantenedora, 
eles deram e aí foi evoluindo. Isso tudo eu 
fui fazendo como Assessora da Pró-rei-
toria. Aí eles criaram os Centros e eu fui 
Diretora do Centro de Pós-graduação. 
[...] Os mestrados nasceram natural-
mente da produtividade do projeto. [...] É 
uma Universidade que nasce com o perfil 
extensionista e aí entra a pesquisa. Essa 
foi uma etapa muito boa. Em 2001, eles 
resolveram profissionalizar, nós passa-
mos por uma consultoria e eu fui esco-
lhida para ser Reitora. Assumi em 2001. 
[...] Eu fiz um projeto, um plano de ações 
e metas que apresentei em 2001, quando 
tomei posse. Aí foi uma coisa muito boa, 
porque começaram os programas de Pós-
-graduação. Quando eu assumi, escolhi o 
Onoda para ser Pró-reitor de Extensão. 
[...] o Luiz Henrique assumiu meu lugar 
como Diretor da Pós-graduação e o Pro-
fessor Hermes sugeriu o Martins como 
Pró-reitor Acadêmico. [...]. Logo no ano 
seguinte, eu pedi para criar a Pró-reito-
ria de Pós-graduação, pois estava difícil 
ficar tudo no mesmo bloco 80, e eu disse: 
Eu quero o Luiz Henrique, porque ele 
já está lidando com os grupos, com as li-
nhas de pesquisa. [...].81   

O nome da Professora, por todos os locais 

que trabalhou sempre foi sinônimo de efi-

ciência e profissionalismo, e para os gestores 

da Cruzeiro do Sul não houve dúvidas que ela 

seria a pessoa mais indicada naquela conjun-

tura para assumir a tarefa. Ela já trazia consigo 

a experiência de ser Vice-Reitora da PUC-SP, 

havia se aperfeiçoado nas funções docentes e 

seu retorno estava cercado de desafios. Todos 

eles foram vencidos e convertidos em suces-

sos. Sua gestão, que durou até 2017, calçou o 

caminho dos próximos Reitores. 

Na nova organização da Reitoria o Pro-

fessor Jorge Alexandre Onoda Pessanha as-

sumiu a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários e o Professor José Martins Filho 

assumiu a Pró-reitoria Acadêmica. Nas pala-

vras do Professor Hermes Ferreira Figueiredo:

[...] Somos uma Universidade que acom-
panha as mudanças e queremos manter 
esse patrimônio sólido e permanente. 
Historicamente, as empresas familiares 
têm a duração de seus fundadores por-
que, normalmente, não ocorre a conti-
nuidade. E isso se justifica, pois o vôo dos 
filhos não precisa ser o mesmo dos pais. 
E por gostarmos tanto desta Instituição, 
durante dezoito meses, assessorados por 
consultores experientes na área de su-
cessão familiar, estudamos uma manei-
ra de perpetuá-la. Assim, decidimos por 
sua profissionalização. Melhor ainda, 
encontramos nessa casa, profissionais 
altamente qualificados para dar conti-
nuidade ao nosso trabalho. [...].82

E realmente foi o que ocorreu, a profis-

sionalização da Reitoria fez com que a Insti-

tuição não somente perpetuasse, mas tam-

bém, se expandisse.

Posteriormente, mais uma vez com o re-

pensar da Instituição e com o crescimento 

da pesquisa na Universidade, a Pró-reito-

268  Prêmio Top Social, 
2005. 

80  A Pró-reitoria  
acadêmica até aquele 
momento, cuidava dos 
Cursos de Graduação  
e de Pós-graduação. 
Posteriomente houve  
a separação das  
Pró-reitorias e se 
formaram a Pró-reitoria  
de Graduação  
e a Pró-reitoria  
de Pós-graduação.

82 Jornal UNICSUL,  
Ano VII, n .o 47, maio/junho 
de 2001. pág. 4-5.

81 Depoimento da 
Professora Dra. Sueli 
Cristina Marquesi, 
concedido aos autores  
em 3/7/2018.
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ria Acadêmica cedeu lugar à Pró-reitoria de 

Graduação, que continuou sob a liderança 

do Professor José Martins Filho, e surgiu 

a  Pró-reitoria de Pós-graduação, que foi 

criada para substituir o Centro de Pós-gra-

duação e foi assumida pelo Professor Luiz 

Henrique Amaral.

O Professor Luiz Henrique, com toda sua 

competência administrativa e nas relações 

humanas, conseguiu desenvolver ainda mais 

a Pós-graduação na Instituição. Nas palavras 

do Professor Luiz Henrique:

[...] A partir de 2004, começamos a 
aprovar os dois primeiros cursos. Che-
gamos a ter em 2009, 2010, dez progra-
mas, dez cursos abertos de Mestrado e 
Doutorado e bem avaliados. Isso mar-
cou bastante, assim como a oferta dos 
Cursos de Especialização, que cresceu 
muito, principalmente com o processo 
de internacionalização. Começaram a 
vir estrangeiros para estudar na Cru-
zeiro. O primeiro curso foi em 2007, na 
área de especialização em Ortodontia, 
com a Professora Vilma Simões (Or-
todontia e Ortopedia Facial dos Maxi-
lares). Nós tivemos, se não me engano, 
mais de 40 alunos de mais de dez esta-
dos, até mais de dez países. [...] Esses 
alunos vinham muito da Europa, da 
América Central e poucos da América 
do Sul. Havia muitos espanhóis e italia-
nos, uns dois americanos, mexicano. Os 
que temos, atualmente, são todos prati-
camente da América do Sul. A maioria 
é equatoriano, colombiano, chileno e 
peruano, que naquela época não tínha-
mos nenhum. Essa presença   dentro da 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesqui-
sa. Depois, também, a questão da apro-
vação das bolsas de Iniciação Cientí-
fica no CNPQ, que foi 2001 ou 2002. 
Foi a primeira Instituição a ter cota de 

CNPQ aprovada. Foi bom porque está 
até hoje, e, atualmente, a Cruzeiro cer-
tamente é uma das instituições que mais 
têm programas.83

A profissionalização na Instituição 

ocorreu com a ideia de que a tomada de 

decisões (acadêmicas e administrativas) 

ocorresse por parte de novos dirigentes, 

que teriam como parâmetros administra-

tivos, as sugestões da Mantenedora, dos 

Conselhos e das comunidades interna e 

externa universitária. 

Com a profissionalização e consequente 

descentralização das decisões e atividades, 

vários foram os avanços institucionais. Nas 

palavras do Professor José Martins Filho:

[...] Eu tinha que tentar fazer o que eu 
acreditava...  Montar uma Universi-
dade crítica, analítica [...]. Com a Pró-

269  Professores José 
Martins Filho, Sueli 
Cristina Marchesi, 
Jorge Onoda Pessanha 
e Gilberto Padovese 
na comemoração dos 
30 anos dos cursos 
superiores, 2003. 

270  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Sueli Cristina Marchesi 
e Gilberto Padovese 
na comemoração dos 
30 anos dos cursos 
superiores, 2003

83 Depoimento do Professor 
Luiz Henrique Amaral, 
concedido aos autores  
em 25/6/2018.
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271  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, Gilberto 
Padovese, Sueli Cristina 
Marchesi e a ex-primeira-
dama Professora Dra.  
Ruth Corrêa Leite Cardoso 
na entrega do título  
de Professora Honoris 
Causa, 2003. 

272  Entrega do título de 
Professora Honoris Causa, à 
Professora Dra. Ruth Corrêa 
Leite Cardoso, 2003. 

273  Convite para a Sessão 
Extraordinária do Conselho 
Universitário, para a outorga 
do título de Professora 
Honoris Causa à Professora 
Dra. Ruth Corrêa Leite 
Cardoso, 25/9/2003. 

274  Professor Gilberto 
Padovese, Cenyra 
Padovese, Professor 
Hermes Ferreira 
Figueiredo, Dagmar 
Figueiredo e Bispo  
Dom Fernando  
Legal, na Missa pelos 
30 anos dos cursos 
superiores, 2003.
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-reitoria Acadêmica, a Pós ficou comi-
go, junto com a Graduação, e tudo foi 
evoluindo [...]. Posteriormente, ocorreu 
uma mudança: criaram a Pró-reitoria 
de Graduação, que ficou comigo, a Pró- 
reitoria de Extensão, que quem assumiu 
foi o Onoda, a de Pró-reitoria de Pós-
-graduação, que foi para o Luiz Hen-
rique, e a Sueli ficou na Reitoria [...]. A 
Cruzeiro do Sul teve uma peculiaridade 
interessante, ela deu muita sorte, por-
que abriu quando ocorreu o boom da 
educação superior no Brasil [...]. A me-
ninada conseguiu ter acesso ao ensino 
superior, democratizou [...] Eu cheguei 
lá em janeiro de 1999 no momento da 
expansão da área científica [...].84

Esse modelo de gestão descentralizada 

e responsabilidades compartilhadas en-

tre Mantenedora, Diretores, Reitoria etc. 

proporcionou rápido desenvolvimento e o 

alcance de altos índices de qualidade, ga-

rantindo a expansão e o fortalecimento da 

identidade institucional, afinal, a Instituição 

era repleta de pessoas com qualidades ím-

pares acadêmicas, de pesquisa e, além de 

tudo, com senso de responsabilidade social. 

Nas palavras do Professor Jorge Onoda:

[...] Eu me apaixonei pela proposta. 
[...] Havia um projeto concreto e isso 
me fascinou. [...] Eu via aquela região 
de São Paulo, não só São Miguel, mas a 
Zona Leste como um celeiro privilegia-
díssimo de jovens, com uma vontade, 
com uma garra muito grande e a Cru-
zeiro do Sul sempre deu oportunidade 
para esses jovens se desenvolverem, 
desenvolverem seus sonhos e correrem 
atrás. [...] Eu trabalhei no Centro de 
Pós-graduação com a Professora Sue-
li. Eu tinha, também, a visão da ges-
tão, de projetos há um tempo. Aí, ela 
conversou comigo, eu achei um desafio 
muito interessante e aceitei [...].85 

Como dissemos anteriormente, logo nos 

primeiros anos da profissionalização muitas 

mudanças foram verificadas na Instituição. 

275  José Serra em 
visita a Universidade 
Cruzeiro do Sul, 2003. 

84  Depoimento do Professor 
José Martins Filho, 
concedido aos autores em 
8/6/2018.

85  Depoimento do Professor 
Jorge Alexandre Onoda 
Pessanha, concedido aos 
autores em 28/6/2018.
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A criação da Central de Atendimento ao 

Aluno – CAA, que foi idealizada em 2002, 

pelo Pró-reitor, Professor Jorge Alexandre 

Onoda Pessanha, tinha e tem por objetivo 

oferecer com qualidade e rapidez o atendi-

mento aos alunos, auxiliando nos procedi-

mentos acadêmicos e administrativos. 

Segundo o Professor Onoda, algumas 

pessoas foram fundamentais para que a 

Central nascesse. 

[...] A Andreia Serapilha e a Andressa 
foram à caça e escreveram todos os pro-
cessos administrativos da Universidade 
inteira. O Ricardo Katague desenvolveu 
o sistema para fazer a CAA.86 

O Professor Onoda foi muito importan-

te para a representatividade da Cruzeiro 

do Sul em diversos órgãos, como o próprio 

Ministério da Educação, afinal ele foi uma 

das pessoas convidadas para participar do 

desenvolvimento do SINAES.87 Trabalhan-

do, principalmente, com a organização dos 

projetos socioeducacionais, o Professor au-

xiliou para que a Universidade se tornasse 

conhecida no Brasil inteiro. 

[...] Era uma vocação muito grande. A 
Cruzeiro do Sul sempre teve isso até 
pelo entorno. Então, organizar e divul-
gar isso e fazer com que aparecesse para 
o Brasil inteiro foi super legal. Não à toa 
conquistamos, até hoje,  sete prêmios 
Universidade Solidária, além de vários 
prêmios Top Social, como a melhor do 
Brasil inteiro.... Foi muito importante 
ter conseguido influenciar o Ministério 
da Educação [...] mas a própria relação 
com o alunado foi muito boa. Assim 
como ter tido a oportunidade de partici-
par da vocação da Cruzeiro do Sul, que 
é uma grande Universidade brasileira, 
e ver que agora o grupo poderá ajudar 

276  Mensagem 
no Livro de Ouro 
da Universidade 
Cruzeiro do Sul de 
Elisabeth Vargas, 
Superintendente 
Executiva da 
Universidade Solidária 
na Entrega do 1º 
Prêmio de Intervenção 
Social, Campus Anália 
Franco, 24/6/2003.   
“Parabéns à UNICSUL 
por esta iniciativa 
(inédita) de incentivar 
diretamente a 
ação social, que ela 
própria já desenvolve 
no seu cotidiano 
de universidade 
comprometida com 
nosso país”

86  Depoimento do Professor 
Jorge Alexandre Onoda 
Pessanha, concedido aos 
autores em 28/6/2018.

87  O Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes) analisa 
as instituições, os cursos 
e o desempenho dos 
estudantes. O processo 
de avaliação leva em 
consideração aspectos como 
ensino, pesquisa, extensão, 
responsabilidade social, 
gestão da instituição e corpo 
docente. O Sinaes reúne 
informações do Exame 
Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) e das 
avaliações institucionais e 
dos cursos. As informações 
obtidas são utilizadas para 
orientação institucional de 
estabelecimentos de ensino 
superior e para embasar 
políticas públicas. Os dados 
também são úteis para a 
sociedade, especialmente 
aos estudantes, como 
referência quanto às 
condições de cursos e 
instituições.
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277  Expediente, Ano 
IV, Edição Especial, 
out/2003. 

pessoas no Brasil inteiro88 [...] Até hoje 
eu me sinto um pouco Cruzeiro do Sul. 
[...] Eu tenho um amor muito grande 
pela Cruzeiro do Sul, ela verdadeira-
mente mudou minha vida em diversas 
áreas [...].89 

Assim como o Professor Onoda, vários 

profissionais têm um amor muito grande pela 

Cruzeiro do Sul. Foi assim, com todo esse 

amor, que em 2003 ocorreram muitas come-

morações pelo aniversário de 30 anos da UNI-

CSUL. Não poderia ser diferente. Os fundado-

res tinham muito o que comemorar!

Entre os eventos, podemos destacar a ho-

menagem da Universidade para a Professora 

Ruth Corrêa Leite Cardoso, ex-primeira-dama 

do País, que recebeu o título Honoris Causa em 

reconhecimento às atividades de ensino e pes-

quisa na área das Ciências Sociais e pelos servi-

ços prestados por ela às comunidades carentes 

brasileiras, por meio do Programa Comunidade 

Solidária. Nas palavras da Professora:

[...] Meu interesse profissional sempre 
foi pelo entendimento das diferentes 

realidades que vivemos. Cerca de 200 
universidades trabalharam nos proje-
tos do Programa Comunidade Solidá-
ria e algumas se destacaram, como a 
UNICSUL, agraciada sucessivamente 
por prêmios. Como conseguimos estabe-
lecer parcerias, podemos dizer que nosso 
trabalho deu frutos e continua, agora, 
com o empenho desses parceiros [...].

Durante as comemorações, várias foram as 

palestras ministradas na Universidade, com 

pessoas de grande destaque em sua área de 

atuação (Marco Aurélio Mello, Ministro do STF, 

e José Serra, entre outros). Houve também 

eventos culturais e sociais como o Prêmio de 

Intervenção Social, que premiou um projeto 

inédito de ação social, o da Cooperativa Cami-

nho Certo, de coleta seletiva de resíduos sóli-

dos, do Jardim Santo Antônio, na Zona Leste 

de São Paulo, com R$ 30 mil e, ainda, a expo-

sição Reminiscências – 30 anos de UNICSUL. 

Nas palavras de Fabio Figueiredo: “[...] Vamos 

oferecer uma série de eventos para promover 

entretenimento, cultura e responsabilidade 

social e contar um pouco da nossa história.”90.

89 Preocupada em ressaltar 
o mérito das empresas, 
o Instituto ADVB de 
Responsabilidade Social 
(IRES) instituiu, em 1999, 
o Top Social, premiação 
que visa reconhecer 
organizações que tenham 
demonstrado visão 
quanto à importância do 
desenvolvimento social 
como fator fundamental 
de crescimento, de uma 
sociedade que deixa de 
buscar somente o lucro e 
também desempenha o 
papel de agente social. 

277

90 Semesp, São Paulo, 
9/4/2003. 

88 Depoimento do Professor 
Jorge Alexandre Onoda 
Pessanha, concedido aos 
autores em 28/06/2018.
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Outro evento que fez parte das comemo-

rações foi o jantar dançante realizado na Uni-

versidade, uma festa especial aos Professores 

e muito emocionante. Os Professores mais 

antigos do Colégio Cruzeiro do Sul, das Facul-

dades e da Universidade foram homenagea-

dos, por todos os anos de dedicação e pelo 

trabalho, pois ajudaram a Cruzeiro do Sul em 

todo seu processo de desenvolvimento.

Outra atividade importante nas come-

morações foi a Corrida 10 KM UNICSUL, que 

contou com a participação de atletas profis-

sionais e amadores.

[...] A competição foi criada em 2003 
para comemorar os 30 anos UNICSUL 
e foi mantida até os dias de hoje. Durante 
dois anos, a disputa aconteceu nas proxi-
midades do Campus Anália Franco, no 
Tatuapé, até ser trazida para a região do 
Ibirapuera, tradicional reduto dos corre-
dores paulistanos [...].91

A corrida permaneceu na agenda das 

corridas de rua da Cidade de São Paulo por 

alguns anos e ajudou na divulgação da mar-

ca da Universidade. 

A Cruzeiro do Sul, desde o início de sua 

atuação, investiu nos esportes e, em 2003, 

aderiu ao Marketing Esportivo. Naquele con-

texto, o atletismo foi o esporte escolhido, mais 

especificamente, as provas de pedestrianismo 

de meio-fundo e fundo, meias-maratonas, 

maratonas e, também, as tradicionais provas 

de rua. Frank Caldeira e Márcia Narloch eram os 

principais atletas patrocinados pela UNICSUL.

Ainda durante as festividades, o trabalho 

acadêmico e administrativo continuava na 

Universidade, afinal, a consolidação e o aper-

feiçoamento do novo modelo de gestão fo-

ram importantes, também, para que todos os 

sujeitos da Universidade (Coordenadores de 

curso, funcionários de diferentes setores, alu-

nos, entre outros) se sentissem representados 

e atuantes nas ações de gestão universitária. 

Assim, os projetos para os anos seguintes 

(2004-2008) estavam sendo estruturados.

O futuro da UNICISUL e das outras Insti-

tuições que, posteriormente, fariam parte da 

Cruzeiro do Sul Educacional estavam sendo 

traçados. Nesse sentido, em 2004 foi realiza-

do o workshop “Todos por um”, que discutiu 

um novo modelo de atuação e reuniu cerca 

de 100 pessoas. A Reitoria, Diretores, Coor-

denadores de Curso e Supervisores das Áreas 

Administrativa e Acadêmica reuniram-se em 

março em um encontro muito produtivo, pois 

foram apresentados planos e estratégias para 

os próximos objetivos da Universidade. Nas 

palavras do Professor Renato Padovese:

[...] A profissionalização exige a definição 
de metas e estratégias que não podem fi-
car restritas às cabeças de poucos. Isso 
significa, também, a valorização de todos 
os profissionais que atuam na Instituição. 
É importante para todos saber que a Ins-
tituição tem um norte, o que oferece mais 
segurança e motivação para o trabalho. É 
saber que podemos crescer juntos. É saber 
que os resultados vêm do trabalho reali-
zado por todos e não do trabalho isolado. 
É a importância de saber o porquê do fa-
zer e não de fazer por fazer [...].92 

Durante o período de profissionalização 

das Reitorias e, também, dos cargos de 

gestão da Instituição, novos rumos foram 

traçados para que houvesse uma expan-

são da Universidade Cruzeiro do Sul. A ideia 

principal era atingir novos públicos e, para 

isso, a Universidade deveria chegar a outros 

bairros. Assim, se iniciou a ampliação com 

a chegada de novos campi, uma vez que, 

a Instituição já havia se consolidado com 

ensino, pesquisa e extensão e necessitava 

ampliar seus horizontes. Vamos entender 

como isso ocorreu.

278  Broche 
comemorativo aos 
30 anos dos cursos 
superiores, 2003. 

91 Disponível em: http://
www.webrun.com.br/
inscricoes-abertas-para-
o-10-km-unicsul/.

92 Expediente, Ano IV, n.º 73, 
mar/abr, 2004. 
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279  Outdoor de divulgação 
da Corrida 10 KM 
UNICSUL, 19/10/2003. 

280  Corrida 10 KM 
UNICSUL, 2003. 

281  UNICSUL Country Fest, 
2003.

279

280
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4.2 A EXPANSÃO DA CRUZEIRO 
DO SUL: CAMPUS ANÁLIA 
FRANCO,  CAMPUS LIBERDADE, 
CAMPUS PINHEIROS E 
CAMPUS PAULISTA

No caminho da expansão da Universidade 

Cruzeiro do Sul surgiu a oportunidade de com-

pra de uma grande área, com aproximada-

mente 119 mil m², em região de grande valori-

zação imobiliária de São Paulo, o bairro Jardim 

Anália Franco. Um amigo do Professor Hermes 

Ferreira Figueiredo o procurou informando 

que havia um grande terreno à venda ao lado 

do Shopping Anália Franco e que essa seria 

uma oportunidade incrível de expansão para 

a Universidade. Após análise da oportunidade 

que surgia, os fundadores resolveram investir e 

fecharam negócio! Adquirindo 34,5 mil m². Eis 

que surge o lindo Campus Anália Franco!

Um criterioso estudo trouxe dados socioe-

conômicos do bairro e adjacências, foi traçado 

todo um histórico do bairro do Tatuapé desde 

o longínquo século XIX até o século XX, consi-

derando todos os aspectos da vida local. Isso 

mostra o cuidado no investimento. O terre-

no foi adquirido no fim da década de 1990 e, 

282  Mensagens no Livro 
de Ouro da Cruzeiro 
do Sul Educacional, 
13/8/2005. De Marco 
Aurélio Melo, então 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal: 
“Uma passagem; uma 
agradável noite; a 
interação perfeita. Eis 
o sentimento nutrido 
após a exposição aos 
alunos de Direito da 
Universidade Cruzeiro 
do Sul. Plateia atenta e 
sumamente educada. O 
futuro do Brasil - a boa 
educação. O trabalho 
do corpo docente da 
Universidade a nos 
dar esperança de dias 
melhores. O futuro do 
amado Brasil. Parabéns 
àqueles que dirigem esse 
grande empreendimento, 
em especial os 
professores Hermes 
Figueiredo e Gilberto. A 
satisfação do convívio 
amável”.

283  Do Presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, 
Dr. Rodrigo Garcia: 
“É com muita alegria 
e satisfação que estou 
presente e participei da 
semana jurídica Unicsul. 
Momento de integração 
e cidadania fundamental 
na busca de um Brasil 
mais justo. Obrigado  
pelo convite”.

Do Ministro Gilmar 
Mendes (direita): “Para  
a Unicsul, um abraço  
do amigo”.

282
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naquele momento, o Brasil passava por uma 

crise financeira, o desemprego era altíssimo e 

o acesso ao ensino superior, que já não era fá-

cil, ficava ainda mais comprometido com essa 

situação. A preocupação com esse problema 

era uma causa que inquietava a Reitoria. A 

questão, nas palavras do então Reitor, Pro-

fessor Wilson João Zampieri:

[...] O desemprego é algo que está com-
plicando muito a vida das universidades, 
face ao fato que, quando o aluno fica de-
sempregado ou os seus pais também, ele 
abandona tanto o ensino universitário 
como o ensino médio. Por isso, é preciso 
pensar no desemprego. Neste momento, 
o CRUB – Conselho de Reitores das Uni-
versidades Brasileiras, sediadas em Bra-
sília, fará, nesse final de mês já, um se-
minário para estudarmos o desemprego 
no Brasil. Todas as universidades estão 
imbuídas de participar dessa questão 
para que realmente possamos resolver, 
se pudermos, essa questão que não é fá-
cil. [...] Tanto a pública quanto a privada 
(falando das universidades brasileiras) 
procuram formar mão de obra especia-

lizada para que os alunos que vão ao 
mercado de trabalho encontrem opor-
tunidades. O que está faltando é criar 
oportunidades. Para isso, as empresas e 
o governo devem investir, a palavra está 
no investimento, é preciso investimento 
para a criação de novos empregos.93

E a Cruzeiro do Sul seguiu firme nessa 

ideia, assumindo duplo papel, o de inves-

tir para abertura de novas vagas de ensino, 

assim formando mão de obra qualificada 

e também, o papel de criadora de novos 

postos de trabalho. O novo Campus Anália 

Franco empregou, desde o início, um gran-

de contingente de funcionários. 

A consolidação dessa empreitada, pode-

mos dizer que foi de extrema coragem, porque 

eram tempos incertos para investimentos de 

grande porte, mas em nenhum momento ir-

responsável. Havia um feeling positivo para a 

expansão, uma espécie de “profecia” de tem-

pos melhores pautada por dados concretos.

O investimento da Instituição na abertu-

ra de novas vagas era promissor. O Profes-

sor Wilson João Zampieri, então Reitor da 

Universidade, e seus fundadores vislumbra-

284  Semana de 
Planejamento no 
Campus Anália  
Franco, 2006. 

93 Entrevista do Professor 
Wilson Zampieri para o 
programa Frente a Frente, 
da emissora de televisão 
Rede Vida, no ano de 1999.
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vam um crescimento futuro da educação de 

nível superior privada, seria a oportunidade 

de ouro para o crescimento da Universida-

de. E eles tinham que estar preparados para 

isso. Nas palavras do Professor Wilson:

[...] Realmente acontecerá nos próximos 
anos (ele está projetando os anos 2000) 
uma grande pressão dos estudantes que 
concluem o ensino médio para ingressa-
rem na universidade. Todos sabemos que 
as universidades públicas estão carentes 
de mais investimentos para poderem am-
pliar suas vagas, e parece que o governo 
não tem recursos para esse financiamen-
to. Então, caberá à iniciativa privada, 
por meio das universidades particulares, 
dos institutos e das faculdades isoladas, 
receber essa grande massa de egressos do 
ensino médio que vai para as universida-
des. Certamente caberá às universidades 
públicas, que já detêm uma pós-gradua-

ção mais antiga, mais solidificada, forne-
cerem os professores para essa expansão. 
Essa é a opinião do nosso Professor José 
Gutemberg, exposta num seminário so-
bre educação brasileira que aconteceu no 
CIEE, onde pudemos debater esse tema. 
(...) Nós defendemos a expansão do ensino 
superior com qualidade. É preciso que to-
dos, no futuro, estejam com suas infraes-
truturas preparadas, seus corpos docen-
tes bem qualificados para que possamos 
oferecer um ensino de real grandeza a 
todos os alunos que aportam em nossas 
universidades [...].94

A empreitada não seria fácil. O que mais 

chamava a atenção no terreno obtido era, 

também, o elemento que demandava maior 

atenção e trabalho: o prédio construído em 

1930, onde funcionou a Associação Femeni-

na Beneficente e Instructiva Anália Franco.95 

O prédio projetado pelo escritório do arqui-

teto Ramos de Azevedo estava em péssimo 

estado de conservação, durante muitos anos 

ficou à mercê de vandalismo e, principalmen-

te, das intempéries naturais. Vazamentos nos 

telhados provocavam danos consideráveis às 

estruturas de madeira do piso e telhado, além 

das infestações de pragas, crescimento de 

vegetação nas áreas internas e uma série de 

outros problemas. As dúvidas logo surgiram: 

iniciar uma nova construção ou restaurar um 

prédio histórico que não havia sido tombado 

pelo patrimônio histórico, pois não havia legal-

mente a obrigatoriedade do restauro?

O cuidado com a História e com os valores 

culturais da nossa sociedade sempre foi uma 

preocupação dos fundadores da Cruzeiro do 

Sul e, por isso mesmo, a decisão não pode-

ria ser outra: o escritório do arquiteto Samuel 

Kruchin foi contratado para o restauro. 

Um extenso relatório mapeou todos os 

problemas a serem solucionados. Os tacos 

de madeira que revestiam as salas foram 

285  Inauguração da 
Clínica Veterinária, 2007. 

286  Inauguração da 
Clínica Veterinária. 
Cristiane Pereira Melo e 
os  Professores Eduardo 
Bondan, Luiz Henrique 
Amaral, Jorge Alexandre 
Onoda Pessanha, José 
Martins Filho e Sueli 
Cristina Marquesi,  2007. 

94 Entrevista do Professor 
Wilson Zampieri para o 
Programa Frente a Frente, 
da emissora de televisão 
Rede Vida, no ano de 1999.

95 A área, usada desde o 
início do século XIX, passou 
por diversos proprietários, 
e durante um tempo foi 
propriedade do Padre Diogo 
Antônio Feijó, que comprou 
o imóvel em 1829, quando 
era senador da República.
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287  Vista aérea do  
Campus Anália Franco  
da Universidade  
Cruzeiro do Sul, 2019. 

288  Vista frontal do  
prédio principal do 
Campus Anália Franco  
da Universidade  
Cruzeiro do Sul. 

289  Informativo de 
divulgação do novo 
campus. Na imagem uma 
projeção do anexo novo 
que seria inaugurado lado 
do antigo prédio. 

287

288

289
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290  Professores Hermes Ferreira Figueiredo, Gilberto Padovese, Helvécio Zampieri, Wilson João Zampieri, entre outros, na inauguração do 
Campus Anália Franco, 2001. 

291  Professores Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Gilberto Padovese, 
Helvécio Zampieri, 
Wilson João Zampieri, 
Renato Padovese, entre 
outros, Campus Anália 
Franco, 2001. 

292  Inauguração do 
Campus Anália Franco, 
2001. 

293  Jornal UNICSUL, 
Ano VII, n.º 45, jan/fev 
2001.
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especialmente estudados e substituídos, 

respeitando suas características originais, o 

tipo de madeira e suas tonalidades. Os pisos 

cerâmicos e os revestimentos de parede, os 

clássicos ladrilhos hidráulicos, receberam o 

mesmo cuidado. Um a um eles foram estu-

dados e substituídos quando necessário. As 

paredes, esquadrias e vitrais também foram 

restaurados. Para o novo uso que o prédio 

teria, modernizações tiveram de ser feitas, 

mas sempre respeitando as peculiaridades 

da construção histórica.

Em 31 de maio de 2000, em Assembleia 

Geral Extraordinária, a Instituição Educacio-

nal São Miguel Paulista formalizou a aber-

tura de uma filial da Universidade, no prédio 

de propriedade da Cruzeiro do Sul Em-

preendimentos e Participações S/C Ltda.96

Depois de muito trabalho, o Campus 

Anália Franco foi inaugurado em 2001 e 

passou a ser um dos mais belos da Cruzeiro 

do Sul, podemos arriscar que está entre os 

mais bonitos de todas as universidades da 

cidade de São Paulo! 

O imponente prédio se destaca ao fim 

da enorme escadaria de acesso, árvores de 

todos os lados trazem um clima interiora-

no no coração da cidade, as elipses obras 

de arte do artista Artur Lescher adornam e 

imprimem sofisticação ao Campus. Resu-

mindo é um lugar elegante, aconchegante 

que impressiona a todos que o visitam.

No momento da inauguração do Cam-

pus Anália Franco, o Conselho Universitário 

– CONSU, na resolução n.º 08/2000, deci-

diu ofertar inicialmente os seguintes cursos 

no Campus: Administração (Habilitação em 

Adm. Geral e Comércio Exterior, Adm. Es-

portiva e Adm. Geral e Empresas), Comu-

nicação Social, Letras, Pedagogia, Ciências 

da Computação, Tecnologia em Ciências da 

Informação, Educação Física, entre outros.

Em 2003, com o aumento considerável 

no número de estudantes e cursos, a Uni-

versidade Cruzeiro do Sul resolve ampliar as 

instalações do Campus, para atender me-

lhor as necessidades dos alunos.

UNICSUL VAI AMPLIAR CAMPUS  

ANÁLIA FRANCO

A Universidade Cruzeiro do Sul está 

comemorando 30 anos e anuncia a obtenção 

de um financiamento de R$ 13 milhões para 

a ampliação do Campus Anália Franco, 

localizado em uma das áreas mais nobres  

do Tatuapé, uma das regiões da capital 

paulista que vêm recebendo maior número  

de investimentos nos últimos anos. O projeto 

de expansão prevê a construção de um  

edifício anexo ao atual, com 50 salas de aulas, 

8 auditórios e 2 laboratórios [...].97

E assim mais um projeto foi realizado. 

Com algumas modificações na proposta ini-

cial, foi construído o Edifício Luiza de Marchi 

Padovese, que foi finalizado em 2004. Esse 

moderno prédio abriga salas de aula, labo-

ratórios, o centro de gastronomia e os Anfi-

teatros Fernando Henrique Cardoso e Carlos 

Ayres Brito. A construção harmoniza com o 

antigo, os estilos arquitetônicos diferentes 

O HORIZONTE É O LIMITE

294  Convite de 
Inauguração do 
Campus Anália  
Franco, 2001. 

96Ata Prenotada, nº 0381253. 
Documento pertencente à 
Secretaria da Universidade 
Cruzeiro do Sul.

97 São Paulo Leste,  
7 a 13/9/2003, pág. 12.

294



158

A ORIGEM DAS ESTREL AS

158

não rivalizam, na verdade se completam, 

em um contraste harmonioso.

Em 2005, um evento no Campus foi muito 

marcante para os fundadores: a inauguração 

do Anfiteatro Fernando Henrique Cardoso, 

com a palestra Sociedade Contemporânea e 

Globalização, proferida pelo próprio sociólo-

go, Professor Dr. Fernando Henrique Cardoso, 

ex-presidente do Brasil.

Após a inauguração do Campus Anália 

Franco em 2001, três anos se passaram e 

em 2004 outra novidade! A Inauguração 

do Campus Liberdade da Universidade 

Cruzeiro do Sul.

O Campus Liberdade, inaugurado em 18 

de março de 2004, foi o terceiro campus 

aberto pela Universidade Cruzeiro do Sul. 

A Liberdade é um importante bairro da ci-

dade de São Paulo, localizado no Centro, 

é considerado um dos maiores redutos da 

cultura japonesa no Brasil, contando com 

lojas e restaurantes especializados em ar-

tigos orientais, hospitais e teatros. Além 

do comércio, há também um grande nú-

mero de moradores que habitam prédios 

vizinhos e o acesso é fácil tanto por ôni-

bus como por metrô. Pesquisas aponta-

ram que havia carência de universidades 

na região e, portanto, o investimento seria 

seguramente rentável. 

A localização do Campus foi importante 

para o sucesso, afinal, boa parte dos alu-

nos da Universidade Cruzeiro do Sul tra-

balhavam próximo do bairro, nas regiões 

centrais. Algo a se destacar é que a maio-

ria dos estudantes mora nas regiões mais 

afastadas e, portanto, esse novo Campus 

aproximou a oportunidade de estudo ao 

local de trabalho, o que favoreceu o aces-

so ao endereço de estudo, além da eco-

nomia de tempo e recursos. Ao mesmo 

tempo, muitas pessoas que não eram da 

Zona Leste de São Paulo puderam conhe-

cer mais de perto a Universidade Cruzeiro 

do Sul e, assim, novos alunos, de outras 

regiões de São Paulo, começaram a fazer 

parte da Instituição de Ensino.

Foi uma proposta de crescimento or-

gânico, um investimento que demandou 

muitos esforços, pois novas turmas fo-

ram formadas e o crescimento do número 

de alunos se deu de forma gradativa, pois 

semestre a semestre novas turmas foram 

sendo abertas no lugar daquelas que pro-

grediram. É claro que há um risco calculado 

nisso tudo, porque, mesmo o investimento 

sendo alto, os resultados vieram logo.

No Campus Liberdade, no momento de 

sua criação, eram oferecidos os seguintes 

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ci-

vil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Enfer-

magem, Nutrição, Psicologia, Publicidade 

295  296  Inauguração do 
Edifício Luiza de Marchi 
Padovese, homenagem 
à mãe do Professor 
Gilberto Padovese, 
presentes os filhos da 
homenageada, 2004.
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298  Inauguração do Anfiteatro Fernando Henrique Cardoso, 
2005. 

299  Dedicatória de Fernando Henrique Cardoso no Livro de 
Ouro da Universidade Cruzeiro do Sul, 31/5/2005.  
 
“À Universidade Cruzeiro do Sul

Para mim, a educação é a questão central do Brasil. Só 
chegaremos ao destino [...] se formos capazes de dar acesso 
à escola a todos. A educação fundamental será a base do 
futuro. Não a escola que temos de, ser tanto, quatro horas 
por dia. Mas a escola integral. [...]. Mas não basta. Sem bom 
ensino superior e sem pesquisa não haverá integração do 
Brasil, de sua soberania, na ordem global. Por isso, quero 
cumprimentar esta Universidade. Sei de seus esforços e de 
seus êxitos. Deixo aqui meu abraço a todos, aos diretores, 
professores, funcionários e alunos. Continuem trabalhando 
pela educação do Brasil.”

297  Ex-presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso participa 
da inauguração do 
Anfiteatro que  
leva seu nome, 2005.

297

299

298
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e Propaganda, Pedagogia, Direito, Design 

Gráfico, Design de Interiores, Gastronomia, 

Gestão de Recursos Humanos e Biomedici-

na. É lógico que, com o sucesso dos Campi 

Anália Franco e Liberdade, os fundadores 

continuaram a expansão da Universidade.

A onda de crescimento não parou. Pouco 

tempo depois, mais exatamente em 2008, 

a marcha em rumo à expansão da marca le-

vou a Universidade a inaugurar o Campus 

Pinheiros. A localidade de alto padrão abri-

ga uma série de empresas, com um fluxo 

muito grande de pessoas circulando todos 

os dias da semana. A estratégia foi a mes-

ma empregada na Liberdade, ou seja, dar 

oportunidade às pessoas que trabalham 

longe de suas residências de frequentarem 

o ensino superior.

Dentro desse processo expansionista, es-

tava embutido o interesse em universalizar 

a marca, desvincular a imagem de Universi-

dade do local de sua origem, tirar a imagem 

de “bairrista”. Isso, na verdade, não é uma 

tentativa de ocultar o passado ou negar a 

História da Instituição e, sim, uma estraté-

gia de crescimento, mas principalmente de 

proteção, pois nessa época os grandes con-

glomerados de educação superior começam 

a surgir e sufocar as escolas/faculdades/

universidade menores, como veremos com 

maiores detalhes no próximo capítulo.

O Campus Pinheiros foi inaugurado, 

portanto, oferecendo os seguintes cursos: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Letras, Pedagogia, Ciências da Computa-

ção, Matemática, entre outros. Com esse 

novo Campus, a Cruzeiro do Sul passou a fi-

gurar como uma das grandes universidades 

da cidade de São Paulo, tanto em tamanho 

quanto em abrangência dos cursos. Mesmo 

com o crescimento, o nível do ensino conti-

nuou a subir consideravelmente.98 

Mais alguns anos se passaram e, em 

2018, a Cruzeiro do Sul se inseriu no prin-

cipal logradouro da cidade de São Paulo, 

a Avenida Paulista, o maior centro cultural 

e financeiro do País, palco das principais 

manifestações políticas, sociais e culturais 

paulistanas. Museus, centros culturais, tea-

tros, bares, restaurantes, livrarias etc. tra-

zem uma grande quantidade de pessoas 

para circular nessa região, portanto, a estra-

tégia foi a mesma: onde tem grande fluxo 

de gente a Cruzeiro do Sul está presente. 

Com essa ideia surge o Campus Paulista.

Já na largada, o Conselho Universitário 

– CONSU aprova a efetivação de 49 cursos 

no novo Campus. Os principais são: Ad-

ministração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Relações Internacionais, CST 

em Gestão Ambiental, Biomedicina, Letras, 

Serviço Social, História, Engenharia (Civil, 

Mecatrônica, Ambiental, Produção, Mecâ-

nica, Elétrica), Matemática, entre outros. 

O Campus Paulista se tornou realidade há 

poucos meses, portanto o crescimento do 

número de alunos se dará de forma grada-

tiva, assim como ocorreu nos Campi Anália 

Franco e Liberdade. 

[...] Com 15 mil m2, o Campus terá ca-
pacidade para atender 7 mil estudantes, 
com conforto, infraestrutura e facili-

300  Convite para 
a inauguração do 
Campus Liberdade, 
18/3/2004.  

98 Depois de um tempo, com 
a Aquisição da Universidade 
Cidade de S. Paulo – 
UNICID, que veremos 
no próximo capítulo, 
ficou acordado que esse 
Campus Pinheiros ficaria 
exclusivo para o Curso de 
Medicina da UNICID, que 
demanda muito espaço e 
especificidades. Tal ação foi 
uma forma de juntar todas 
as ferramentas necessárias 
para o ensino de Medicina 
no mesmo local, melhorando 
a qualidade do ensino e 
facilitando a rotina de 
estudo dos alunos.
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301  Prospecto  
do novo empreendimento  
do Campus Liberdade. 

302  Expediente, Ano IV, n.º 72, 
jan/fev de 2004. 

303  Fachada do Campus 
Pinheiros, hoje reservado 
exclusivamente para o curso 
de Medicina da Universidade 
Cidade de S. Paulo – UNICID. 

301

303

302
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dade de acesso ao metrô. Agora, somos 
quatro Campi na cidade de São Paulo, 
em mais de 122 mil m2 de infraestrutura 
de ponta.99

 

O Campus Paulista surgiu no período 

das grandes aquisições, que analisaremos 

no quinto capítulo deste livro. Nesse con-

texto, o nível e o tipo de investimento da 

Cruzeiro do Sul já é bem diferente do cres-

cimento orgânico usado tantas e tantas 

vezes desde 1965. Mas, em momento al-

gum, foi deixada de lado a boa e velha fór-

mula, mesmo existindo poucos nichos no 

Estado de São Paulo que propiciassem um 

grande crescimento. Dessa forma, faz par-

te das tarefas dos administradores conti-

nuar atentos às oportunidades futuras.100

Mesmo com tantas aquisições e criação 

de novos Campi, a Cruzeiro do Sul continua 

proporcionando as mesmas condições de 

acesso e ensino para todos os alunos, indi-

ferente da região, cidade ou estado em que 

estuda, se é bolsista ou pagante, da classe 

social ou qualquer outra coisa que os dife-

rencie. Por exemplo, as provas regimentais 

são aplicadas na mesma data em todos os 

Campi, o método de avaliação também é 

igual, assim como as grades curriculares. O 

mesmo se aplica ao Vestibular, que tem as 

mesmas questões para todo o Brasil e há 

muitas décadas é organizado pela Profes-

sora Janice Valia Santos. Nas palavras da 

Professora:

[...] O Professor Wilson me chama e diz 
assim: “Menina, você poderia prepa-
rar algumas questões de física e quími-
ca para o vestibular nosso?”. Preparei, 
mostrei para ele, que agradeceu. Aí, 
no outro semestre, ele disse: “Menina, 
você poderia preparar as questões de 
matemática, de química e de física do 
vestibular?”. Respondi: “Posso”. Pou-
co tempo depois, ele pegou, me lembro 
que era tudo à mão, um calhamaço de 

304  Foto aérea do  
Campus Paulista  
da Universidade 
Cruzeiro do Sul.

99 Universidade Cruzeiro 
do Sul também na Paulista. 
Disponível em: https://
www.cruzeirodosul.edu.
br/noticias/universidade-
cruzeiro-sul-tambem-na-
avenida-paulista/. Acesso 
em: 2/6/2018.

304

100 As incorporações surgem 
na década de 1970 com a 
aquisição da Faculdade 
Geraldo Resende, desde 
o início das atividades 
no ensino superior, esse 
mecanismo de crescimento 
através de incorporações 
foi usado e, pelo que 
podemos notar, continuará 
por muito tempo.
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questões e falou prepara a prova pra 
mim. E a partir dessa época, acho que 
é 1982, ou 1983. mais ou menos, eu 
comecei a trabalhar nos vestibulares 
e estou até hoje. Naquela época, eram 
cem, duzentos candidatos (referin-
do-se ao período da faculdade), com 
correção feita à mão. (...) Não havia 
computadores, não existia processa-
mento de dados. E agora nós fazemos 
vestibular para 30 mil pessoas e nada 
nos assusta mais! 101

Descrevemos como ocorreu o processo 

expansionista na década de 2000, mas te-

mos que mencionar, no mesmo contexto, 

que os irmãos Zampieri optaram por dei-

xar a sociedade, mais especificamente nos 

anos de 2001 e 2002, e foram em busca de 

novos caminhos, novos horizontes profis-

sionais. Assim, dos sete empreendedores 

iniciais, permaneceram os fundadores Pro-

fessor Hermes Ferreira Figueiredo e o Pro-

fessor Gilberto Padovese.

A saída dos irmãos Zampieri foi sentida 

por todas as pessoas envolvidas no dia a dia 

da Instituição, amigos e funcionários falam 

com carinho de ambos. Não foi somente a 

saída de dois dos fundadores, foi na verda-

de a saída de irmãos de sonhos, irmãos de 

caminhada e trabalho. Mesmo com a par-

tida dos  Zampieri, as sementes plantadas 

nos anos 1960 seguiram germinando.

Nesse contexto vimos também, como se 

iniciou a constituição da Cruzeiro do Sul Edu-

cacional. Vamos entender como ela surgiu. 

O HORIZONTE É O LIMITE

305  Professores Helvécio 
Zampieri,  Hermes 
Ferreira Figueiredo,  
Gilberto Padovese e  
Wilson João Zampieri, 
2001.

101 Depoimento da  
Professora Janice Valia 
de Los Santos, conforme 
concedido aos autores.
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“Sou contra a educação  
como processo exclusivo  

de formação de uma elite, 
mantendo a grande  

maioria da população em  
estado de analfabetismo  

e ignorância.”
Anísio Teixeira,

Educador, Jurista e Escritor brasileiro
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 Na primeira década dos anos 2000, o processo de 
crescimento das instituições particulares de ensino 
superior no Brasil se transformou, principalmente  

com a entrada de fundos de investimento, que 
proporcionaram maior desenvolvimento e 

profissionalização das empresas, auxiliando no processo 
de expansão do ensino superior do setor privado. 

Nesse contexto começaram a aparecer novos 
consolidadores, players de mercado, ou seja, 
investidores que são donos de grande capi-
tal e, portanto, capazes de mudar o cenário 
na região que escolhem para investir. As ins-
tituições de ensino que não compreendessem 
essa mudança de cenário e, por consequência, 
não conseguissem se adaptar, encontrariam 
muitas dificuldades no futuro e, possivelmen-
te, estariam fora do mercado. Quebrar para-
digmas era necessário!

E foi o que fizeram os fundadores Professor 
Gilberto Padovese e  Professor Hermes Ferrei-
ra Figueiredo, porque inovar e arriscar sempre 
foram ações que fizeram parte da trajetória 

desses empreendedores e assim, com o pas-
sar dos anos, as projeções de crescimento se 
intensificaram. Era o momento de começar a 
participar das novas regras do mercado, pois 
seria a única saída para manter o crescimento 
iniciado em 1965. 

Como o setor de ensino privado passava por 
rápida expansão, logo novas possibilidades e 
oportunidades começaram a surgir para os fun-
dadores e, com elas, a aquisição de outras insti-
tuições de ensino (de nível superior e, também, 
fundamental e médio), afinal o perfil conserva-
dor e as características de empresa familiar já 
haviam ficado no passado. Vimos surgir então, 
a Cruzeiro do Sul Educacional.

PARTE V

A CONSTEL AÇÃO
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[...] Na verdade esse processo de aqui-
sições, que foi iniciado em 2007, é 
consequência de uma decisão que a 
gente tomou em 2005 e 2006, quando 
o mercado mudou muito a dinâmica. 
A gente precisava tomar uma decisão: 
ou crescia muito rapidamente e se tor-
nava um grande player nesse jogo, ou 
ficava estagnado e, por consequência, 
nossa posição relativa ia piorar e a 
gente, provavelmente, ia ser engolido 
ou vendido, coisa que ninguém queria. 
Então, a gente resolveu começar um 
processo de crescimento acelerado, 
rápido. Não poderíamos crescer 10% 
ao ano, precisávamos crescer de 50 a 
80% ao ano [...]102. 

Em 2007, apesar de os fundadores já 

terem adquirido o Centro Universitário 

Módulo, em Caraguatatuba, e também, o 

Centro Universitário do Distrito Federal – 

UDF, em Brasília, iniciou-se um novo pro-

cesso de aquisição de instituições de ensino 

pela Cruzeiro do Sul Educacional. Falamos 

de um novo processo, pois como mostra-

do nos capítulos anteriores, os fundadores 

desde o início dos primeiros cursos superio-

res já realizavam incorporações, pensando 

em ampliação e crescimento. Portanto, a 

experiência nas incorporações era de longa 

data, pois sempre houve a capacidade de 

realizar integrações e buscar sinergia. 

5.1  CRUZEIRO DO SUL 
EDUCACIONAL: A EXPANSÃO

Para começar essa nova etapa rumo ao futu-

ro, a ideia de ampliação e crescimento den-

tro do segmento se torna objetivo primeiro e, 

então, vimos a consolidação da Cruzeiro do 

Sul Educacional, com o início da participação 

da gestora britânica Actis (grupo de private 

equity), que ocorreu em fevereiro de 2012. 

A participação da gestora britânica Actis foi 

muito analisada pelos gestores, liderados 

pelo Professor Hermes Ferreira Figueiredo 

e pelo Professor Gilberto Padovese. Mas, 

lamentavelmente, no dia da assinatura da 

parceria, a Cruzeiro do Sul Educacional e a 

educação como um todo sofreram uma per-

da imensurável... Infelizmente, no momento 

da assinatura, recebemos a notícia do faleci-

mento do grande profissional e amigo Pro-

fessor Gilberto Padovese. 

O luto se instalou não somente na família 

e nos amigos próximos, mas em todos que 

tiveram o privilégio de conviver com o Pro-

fessor Gilberto. Sua capacidade de reflexão, 

gestão e generosidade serão sempre lem-

bradas por todos que tiveram a honra de 

conviver com esse educador ímpar. 

Seu legado foi enorme e sempre será re-

conhecido por todos os colaboradores, mas, 

especialmente, pelos filhos Fernando Pado-

vese e Renato Padovese, assim como por 

sua esposa, Cenyra Gajardoni Padovese, que 

102 Depoimento de Fabio 
Ferreira Figueiredo 
concedido aos autores  
em 16/4/2018.
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continuaram levando adiante o sonho de 

uma educação que busque por excelência 

nas instituições pertencentes à Cruzeiro do 

Sul Educacional. Apesar da profunda tristeza 

e, principalmente, para que todo o trabalho 

realizado pelo Professor Gilberto não fosse 

em vão, por decisão dos familiares, as nego-

ciações com a Actis prosseguiram, para que 

o processo de expansão continuasse.

A participação da gestora britânica foi fun-

damental. O capital estrangeiro pôde ser uti-

lizado para novas aquisições, assim como nas 

mais variadas melhorias nas instituições de 

ensino já pertencentes ao grupo. Com a en-

trada da Actis, a Cruzeiro do Sul Educacional 

conseguiu maior crescimento orgânico e, con-

sequentemente, maior destaque no setor.

É claro que, após deixar de lado o perfil 

conservador, outras coisas deveriam ser al-

teradas na Cruzeiro do Sul Educacional. Uma 

reestruturação total ocorreu, iniciando uma 

nova etapa de gestão administrativa e acadê-

mica. A chamada racionalização administrati-

va já havia se iniciado com a profissionalização 

das Reitorias, como mostrado anteriormente, 

numa perspectiva claramente empresarial. 

Posteriormente, a profissionalização dos car-

gos de gestão administrativa se intensifica-

ram, com os recursos sendo redistribuídos 

para a execução de novas estratégias de ex-

pansão, melhorias na infraestrutura das ins-

tituições pertencentes ao grupo e, ainda, na 

qualificação profissional de seus funcionários.

Em poucos anos após a decisão de expan-

dir as atividades, mais especificamente em 

2015, o crescimento e o sucesso da Cruzeiro 

do Sul Educacional tornam-se conhecidos no 

mercado e, como consequência, foram noti-

ciados em diversos meios de comunicação. 

CRUZEIRO DO SUL COMPRA GRUPO 

DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO

Ao adquirir centros universitários e colégios 

no interior do Estado por cerca de R$ 100 mi, 

empresa aumentará em 10% total de alunos 

O grupo de educação Cruzeiro do Sul, que 

tem o fundo britânico Actis como sócio, acaba 

de fazer uma aquisição que vai aumentar seu 

total de alunos no Brasil em 10%, para cerca de 

130 mil. Segundo apurou o 'Estado', a empresa 

pagou cerca de R$ 100 milhões pela totalida-

de dos ativos do Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio (Ceunsp), dona de dois 

câmpus de ensino superior e de dois colégios 

(incluindo um Objetivo) nas cidades de Itu e 

Salto, interior de São Paulo. Com a aquisição, 

a Cruzeiro do Sul Educacional, que tem posi-

ção intermediária no mercado, tenta ganhar 

porte para continuar a concorrer com gigantes 

como Kroton e Estácio. Segundo o diretor de 

planejamento do grupo, Fabio Figueiredo, a 

estratégia é angariar instituições não neces-

sariamente grandes, mas com posição de lide-

rança nos municípios onde atuam – a Ceunsp, 

segundo ele, se encaixaria nesta categoria. "A 

competição da educação no Brasil é local, não 

nacional. Por isso, mantemos as marcas das 

instituições que compramos em vez de trans-

formar todas em Cruzeiro do Sul." [...]103.

Como dissemos em vários momentos, 

uma das principais características da Cruzeiro 

do Sul Educacional sempre foi a qualidade dos 

cursos, profissionais e instalações. Como re-

sultado de tanta determinação, em 2017 rece-

bemos ótimas notícias e mais reconhecimen-

to, resultado de muito trabalho e dedicação de 

todos os sujeitos envolvidos na trajetória. 

O MEC CONFIRMOU: NOSSOS 

CURSOS SÃO TOP!

ORGULHO, sim. E MUITO! Nossas IES tive-

ram 100% de índices satisfatórios nos cursos 

avaliados no Conceito Preliminar de Curso 

2016 – CPC, divulgados pelo MEC, que tem 

como base a avaliação de desempenho dos 

estudantes e também as condições de oferta, 

como: corpo docente, infraestrutura e recursos 

didático-pedagógicos. Os excelentes resulta-

dos destacam 28 cursos com conceito 4 ou 5. 

103 SCHELLER, Fernando. 
Cruzeiro do Sul compra 
Grupo de Educação em 
São Paulo, Economia 
& Negócios, Estadão, 
26/11/2015.
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306  Professor Gilberto Padovese.

307  Professores Fabio Ferreira 
Figueiredo, Hermes Ferreira 
Figueiredo e Renato Padovese, 
e Cenyra Padovese, na 
homenagem ao Professor 
Gilberto Padovese, Campus  
São Miguel Paulista da 
Universidade Cruzeiro  
do Sul, 2012.

308  309  Homenagem ao Professor 
Gilberto Padovese, Campus São 
Miguel Paulista, da Universidade 
Cruzeiro do Sul, 2012.

306

307

308

309
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Confira aqui a lista completa.

As graduações também são referência 

em grandes e importantes cidades e regiões 

do País. Veja o ranking abaixo104:

UNIFRAN

Agronegócio: 1.º do Brasil

Gestão Ambiental: 2.º do estado SP e 6.º do 

Brasil

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Medicina Veterinária: 1.º da cidade de  

São Paulo / 2.º do estado SP / 4.º do Brasil

Nutrição: 2.º da cidade de São Paulo /  

7.º do estado SP / 13.º Brasil

Farmácia: 7.º da cidade de São Paulo

Odontologia: 3.º da cidade de São Paulo / 

14.º do estado SP

Serviço Social: 1.º da cidade de São Paulo / 

5.º do estado SP / 13.º do Brasil.

UNICID

Medicina: 3.º da cidade de São Paulo /  

4.º do estado SP / 15.º do Brasil

Educação Física: 2.º da cidade de São Paulo 

/ 6.º do estado SP / 11.º do Brasil

Fisioterapia: 2.º da cidade de São Paulo /  

4.º do estado SP/ 9.º do Brasil

Odontologia: 4.º da cidade de São Paulo/ 

16.º do estado SP

Enfermagem: 7.º da cidade de São Paulo

CEUNSP

Nutrição: 1.º da região / 8.º do estado SP / 

14.º do Brasil

Serviço Social: 2.º do estado SP /  

6.º do Brasil

Gestão Ambiental: 7.º do estado SP

Fisioterapia: 1.º da região

Enfermagem: 2.º da região

Biomedicina: 3.º da região

UDF

Enfermagem: 5.º da cidade de Brasília

Ainda em 2017, a Actis vendeu sua partici-

pação para o Fundo Soberano de Cingapura 

(GIC), que investe suas reservas, os exceden-

tes do tesouro. 

QUEM VEM LÁ

A Cruzeiro do Sul Educacional, o sexto maior 

grupo de educação privada no País, com 

oito instituições de ensino superior e sete 

colégios, analisa a realização de uma oferta 

pública inicial de ações (IPO) para financiar 

suas próximas aquisições, segundo disse 

à DINHEIRO o diretor de planejamento da 

companhia, Fabio Figueiredo. O grupo edu-

cacional vendeu uma fatia de 37% para a 

Actis, fundo de private equity britânico, por 

US$ 100 milhões, em 2012.

Parte desses recursos foi usada na maior 

aquisição já feita pelo grupo: a compra da 

Universidade da Cidade de S. Paulo (Unicid). 

Na semana passada, essa participação foi 

vendida, por valor não revelado, ao Fundo 

Soberano de Cingapura (GIC). “O GIC tem 

uma visão de longo prazo, sem um período 

definido de maturação”, diz Figueiredo. Com 

baixa exposição Fies, o grupo inicia esse ci-

clo com apenas 514 alunos com essa moda-

lidade de financiamento estudantil, em um 

universo de 37 mil alunos presenciais. “To-

dos os demais grupos educacionais foram 

impactados pela redução do Fies, mas nós 

não”, comentou o executivo105.

Atualmente os órgãos que compõem a 

Governança Corporativa da Cruzeiro do Sul 

Educacional são:

• Assembleia, composta pelos acio-
nistas que são as famílias Figueiredo e 
Padovese, além do Fundo Soberano de 
Cingapura (GIC);

• Conselho de Administração, cujo 
Presidente é o Professor Hermes Fer-

170

105 GRADILONE, 
Claudio; GALEMBECK, 
Flavia. Cruzeiro do Sul 
Educacional Estuda IPO, 
Dinheiro em Ação, Isto é 
Dinheiro, 17/3/2017. 

104 O MEC confirmou: 
nossos cursos são top! 
Fonte: https://www.
cruzeirodosuleducacional.
edu.br/2017/11/o-mec-
confirmou-nossos-cursos-
sao-top/, 28/11/2017. 
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reira Figueiredo e do qual fazem parte 
Débora Ferreira Figueiredo, Fernan-
do Padovese, Carlos Alberto Nogueira 
Pires da Silva, Wolfgang Schwerdtle, 
Vitor Alves, Renato Russo; e como con-
selheiras suplentes, Dagmar Rollo Fi-
gueiredo e Patricia Ferreira Figueiredo 
e ainda, Paulo Barbosa;

• Diretoria Executiva, composta por 
Hermes Ferreira Figueiredo (Diretor 
Presidente), Fabio Ferreira Figueiredo 
(Diretor de Planejamento), Renato Pa-
dovese (Diretor Acadêmico), Antônio 
Cavalcanti Junior (Diretor Financeiro) 
e Wilson Roberto Pereira Diniz Júnior 
(Diretor de Marketing).

Já a gestão acadêmica de cada institui-

ção de ensino da Cruzeiro do Sul Educacio-

nal é desempenhada por profissionais que 

respondem diretamente à Diretoria Acadê-

mica do grupo.

 As novas propostas das gestões admi-

nistrativa e acadêmica redobraram a aten-

ção para a fidelização dos alunos, para o 

ensino de qualidade e a excelente qualifica-

ção profissional dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem.

Nessa nova fase, a ideia é buscar, em 

diferentes regiões do Brasil, instituições 

de ensino que possam se juntar às ins-

tituições pertencentes à Cruzeiro do Sul 

Educacional e possuam qualidade, reco-

nhecimento e diferenciais regionais. Essas 

características sempre foram fundamen-

tais para os fundadores, que lutaram con-

tra o preconceito sofrido por instituições 

de ensino superior particular. Segundo Fa-

bio Ferreira Figueiredo, Diretor de Plane-

jamento e Expansão, em entrevista para a 

revista Exame.

[...] Figueiredo afirma que o objetivo 
não é fazer frente a gigantes como Kro-
ton e Estácio, pois, para ele, a compe-
tição no ensino superior é regional, e 
não nacional. “Para crescer por meio 
de aquisições, nossos alvos são colé-
gios ou universidades que são líderes 

310  Fundadores da 
Cruzeiro do Sul 
Educacional: Dagmar 
Rollo Figueiredo, 
Hermes Ferreira 
Figueiredo e Cenyra 
Gajardoni Padovese, 
2018.

310
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312  Conselho de Administração: Renato Russo, Wolfgang Schwerdtle, Vitor Alves, Hermes Ferreira Figueiredo, Débora Ferreira 
Figueiredo, Fernando Padovese e Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva, 2018. 

312

311  Famílias 
Padovese e 
Figueiredo (esq. 
para dir.): Renato 
Padovese, Débora 
Ferreira Figueiredo, 
Cenyra Gajardoni 
Padovese, Patricia 
Ferreira Figueiredo, 
Hermes Ferreira 
Figueiredo, 
Fernando 
Padovese, Dagmar 
Rollo Figueiredo 
e Fabio Ferreira 
Figueiredo,  2018.

311
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323  Fernando Padovese, 
Membro do Conselho 
de Administração 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018. 

324  Dagmar Rollo 
Figueiredo, conselheira 
suplente do Conselho de 
Administração

325  Patricia Ferreira 
Figueiredo, conselheira 
suplente do Conselho de 
Administração

322  Débora Ferreira 
Figueiredo, Membro 
do Conselho de 
Administração da 
Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

321  Vitor Alves, Diretor 
do GIC no Brasil, 2018, 
Membro do Conselho 
de Administração 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional.

318  Wolfgang Schwerdtle, 
CEO do GIC no Brasil, 
Membro do Conselho 
de Administração 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

317  Antônio 
Cavalcanti Junior, 
Diretor Financeiro 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

313  Hermes Ferreira 
Figueiredo, Diretor 
Presidente da Cruzeiro 
do Sul Educacional, 
2018.

319  Renato Russo, 
Conselheiro 
Independente 
do Conselho de 
Administração da 
Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

315  Fabio Ferreira 
Figueiredo, Diretor 
de Planejamento 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

314  Renato Padovese, 
Diretor Acadêmico 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

320  Carlos Alberto 
Nogueira Pires, 
Diretor da CNI, 
Membro do Conselho 
de Administração 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

316  Wilson Roberto 
Pereira Diniz Júnior, 
Diretor de Marketing 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2018.

313

318

323

314

319

315

320

317316

321 322

324 325
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108 FRIAS, Maria Cristina. 
Renovação de acervo. 
Mercado Aberto, Folha de  
S. Paulo, 25/1/2018.

109  Fonte: https://www.
cruzeirodosuleducacional.
edu.br/. Acesso em: 
25/5/2018.

em seus mercados, marcas conhecidas 
regionalmente”, diz Fabio Figueiredo, 
diretor de planejamento da Cruzeiro do 
Sul Educacional. [...] Segundo Figuei-
redo, o grupo também cresceu de forma 
orgânica em 2014 e 2015. O número de 
alunos nos Cursos de Educação a Dis-
tância cresce 40% a 50% ao ano, por 
exemplo – em 2015, eram 40 mil alunos 
nessa modalidade106. 

Oferecer cursos de excelência e, poste-

riormente, buscar instituições para serem 

incorporadas que possuíssem as mesmas 

características e/ou potencial de crescimen-

to tornaram-se o principal foco, pois foram 

anos de muitas batalhas, para atingir reco-

nhecimento social e acadêmico. A seriedade 

surtiu resultados positivos. Nas palavras do 

Professor Décio Botura Filho:

As universidades particulares, hoje, 
estão competindo em qualidade com 
as públicas. Você vê as avaliações que 
vêm do MEC, observa os índices [...]. 
Hoje existem muitas universidades 
particulares que se igualam ou se pro-
jetam até mais que algumas públicas 
[...]. As universidades particulares, 
hoje, oferecem ensino e pesquisa de 
qualidade. Tenho certeza absoluta 
disso [...]. A própria sociedade quer e 
cobra uma escola séria107.  

A Cruzeiro do Sul Educacional é conside-

rada uma das cinco maiores do País, mas, 

para manter a qualidade do ensino e a sa-

tisfação de alunos e parceiros, os investi-

mentos são altos.

RENOVAÇÃO DE ACERVO

A Cruzeiro do Sul Educacional vai investir 

R$ 45 milhões na compra de equipamen-

tos para laboratórios e na atualização do 

acervo de suas Universidades. A maior par-

te desse montante será aplicada em com-

putadores e softwares. Haverá, também, 

aquisição de maquinário a ser usado nas 

faculdades em cursos das áreas de exatas e 

da saúde. “O aporte maior é em programas 

avançados, mas teremos também compra 

de livros físicos e digitais”, afirma Fabio Fi-

gueiredo, Sócio e Diretor de Planejamento 

do grupo educacional108. [...]. 

Como na contemporaneidade as premis-

sas da educação como bem público pratica-

mente se perderam e notamos um aumen-

to significativo de pessoas preocupadas 

com sua empregabilidade e que, portanto, 

necessitam aumentar sua escolaridade, as 

instituições de ensino privadas se tornaram 

fundamentais. Nesse sentido, a Cruzeiro do 

Sul Educacional vem contribuir para forma-

ção e atualização de profissionais, em um 

contexto em que a educação passa a ser 

pensada como auto investimento. 

Para conhecer um pouco mais sobre a 

Cruzeiro do Sul Educacional é importante 

conhecer suas marcas, ou seja, entender um 

pouco das histórias das instituições de ensi-

no pertencentes ao grupo.

[...] A Cruzeiro do Sul Educacional 
possui instituições de marcas fortes e 
posicionamentos distintos, respeitan-
do as especificidades da região onde 
estão inseridas. A sua performance 
alia intenso conhecimento de mer-
cado e instalações estrategicamen-
te localizadas, o que a torna um dos 
mais representativos e diversificados 
grupos de educação superior do País. 
Diferencial estratégico que reflete e 
potencializa os resultados alcançados 
nos indicadores acadêmicos oficiais 
do Ministério da Educação e no mer-
cado educacional109. 

107 Depoimento do Professor 
Dr. Décio Botura Filho, 
concedido aos autores em 
12/6/2018.

106 SALOMÃO, Karen. 
Grupo Cruzeiro do Sul vai 
às compras para crescer, 
Exame, 30/11/2015. 
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As instituições de ensino adquiridas têm 

muitas histórias, que passam por sonhos, 

objetivos e idealizações de vários profissio-

nais. As experiências e memórias que contri-

buíram, e ainda contribuem, para a educação 

no Brasil, como veremos a seguir.

 

5.2 AS MARCAS  
DA CONSTELAÇÃO:  
AS NOVAS ESTRELAS 

A Cruzeiro do Sul Educacional em seu pro-

cesso de expansão adquiriu várias institui-

ções de ensino. É importante conhecer a 

história de cada uma delas, para que pos-

samos verificar o reconhecimento regional 

e a força em suas localidades de origem. 

Mas, antes de iniciarmos o resgate de al-

gumas memórias de cada marca, torna-se 

fundamental falar sobre o crescimento dos 

Cursos de Educação a Distância, que con-

tribuem atualmente com a diversidade dos 

cursos ofertados e, também, com aproxi-

madamente metade dos alunos da Cruzeiro 

do Sul Educacional. 

No início de 2018, o Campus Virtual, que 

é a unidade acadêmico-administrativa que 

operacionaliza a oferta dos cursos e progra-

mas na modalidade a distância e está vincu-

lada à Pró-reitoria de Educação a Distância, 

atingiu a marca de 100 mil alunos. O Cam-

pus Virtual trabalha organizando e implan-

tando cursos a distância e semipresenciais, 

de diferentes tipos e setores educacionais 

(Técnico, Graduação, Pós-graduação, entre 

outros), para a Cruzeiro do Sul Educacional.

Os cursos a distância têm o compromis-

so de oferecer a mesma qualidade e reco-

nhecimento dos cursos presenciais, porém 

com vantagens e facilidades que só essa 

modalidade pode proporcionar para a atual 

realidade do trabalhador brasileiro: flexibili-

dade de horário e local de estudo. 

[...] Os cursos são ofertados por meio de 
uma moderna plataforma de aprendiza-
gem virtual, o Blackboard, que é utiliza-
do por várias universidades do mundo, 
com todo o apoio de um projeto pedagó-
gico consistente e conteúdos desenvolvi-
dos por especialistas, mestres e doutores. 
Entre as opções oferecidas por esta mo-
dalidade estão: Graduação, Graduação 
Semipresencial, Cursos Técnicos e Pós-
-graduação. São centenas de Polos EaD 
espalhados por todo o País, com cursos 
sob a bandeira da Educação a Distância 
Cruzeiro do Sul Educacional. Esse é o 
compromisso primordial da Cruzeiro do 
Sul Virtual: facilitar para que o conheci-
mento esteja cada vez mais próximo dos 
nossos alunos110. 

Os cursos totalmente a distância, semi-

presenciais e híbridos contribuem muito 

para o crescimento da educação no Brasil e 

no mundo, pois proporcionam possibilida-

des de estudo para pessoas que, dificilmen-

te, por diferentes fatores (trabalho, baixa ren-

da etc.), poderiam ter acesso à construção do 

conhecimento. Nas palavras de Fabio Ferrei-

ra Figueiredo:

[...] A modalidade a distância atende 
um perfil de aluno diferenciado, que 
é mais centrado, disciplinado e busca 
informações para sua capacitação, 
características exigidas pelas empre-
sas. Além disso, ele consegue realizar o 
curso que sempre sonhou com melhor 
custo-benefício111. [...] 

Como o trabalho com a Educação a Dis-

tância se iniciou na Cruzeiro do Sul Edu-

cacional? Percebendo as novas demandas 

do mercado e do setor educacional, em 

2001 foi constituído o Núcleo de Educa-

ção a Distância – NEAD, para a realização 

111  Entrevista de Fabio 
Ferreira Figueiredo, 
Diretor de Planejamento 
da Cruzeiro do Sul 
Educacional, Correio 
Braziliense, 20/5/2018.

110 Fonte: https://www.
cruzeirodosuleducacional.
edu.br/ Acesso em: 
25/5/2018.
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327  Professora, Dra. 
Beatriz Maria Eckert-
Hoff, Reitora do Centro 
Universitário do 
Distrito Federal – UDF.

328  Professor Dr. Carlos 
Fernando de Araujo Jr, 
Pró-reitor de Educação 
a Distância.

326  Professora Ma. 
Andréia Cristina 
Nagata, Diretora  
do Colégio Cruzeiro 
do Sul.

326 327 328

330  Professor Me. 
Denis Chidem, 
Reitor do Centro 
Universitário da Serra 
Gaúcha – FSG.

330

329  Professor Carlos 
Henrique Munhoz 
do Prado, Diretor do 
Colégio Objetivo São 
Sebastião.

329

331  Professora 
Dra. Katia Jorge 
Ciuffi, Reitora da 
Universidade de 
Franca – UNIFRAN.

331

332  Professora Lilian 
Cristina A. de Oliveira 
da Rocha, Diretora do 
Colégio Objetivo Itu.

332

334  Professor Dr. Marcel 
Fernando Inácio 
Cardozo, Reitor do 
Centro Universitário 
N. Sra. do Patrocínio - 
CEUNSP.

334

336  Professora Dra. 
Mariana de Brito 
Barbosa, Reitora do 
Centro Universitário de 
João Pessoa – UNIPÊ.

336

337  Professora Mariana 
Milanezi, Diretora do 
Colégio Objetivo Salto.

337

335  Professora Ma. 
Maria Antônia de 
L. Ribeiro Furgeri, 
Reitora do Centro 
Universitário Módulo e 
Diretora da Faculdade 
São Sebastião –FASS.

335

338  Professora Renata de 
Souza Assaid, Diretora do 
Colégio Alto Padrão.

338  Professor Dr. Ricardo 
Muniz Muccillo da Silva, 
Diretor da CESUCA – 
Faculdade Inedi.

338 339

333  Professor Dr. Luiz 
Henrique Amaral,  
Reitor da Universidade 
Cidade de S. Paulo 
– UNICID e da 
Universidade  
Cruzeiro do Sul.

333

GE ST OR E S  ACA DÊ M IC O S
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de pesquisas e projetos que envolvessem 

essa modalidade de ensino. O mundo já 

estava em rede e este também seria o fu-

turo da educação. O NEAD teve origem nos 

estudos do grupo de pesquisa Tecnologia 

de Informação e com a linha de pesquisa 

Educação a Distância Mediada por Compu-

tador, coordenada pelo Professor Dr. Carlos 

Fernando de Araújo Júnior. Nas palavras do 

Professor Carlos Fernando, que já naquela 

época previa a importância e o crescimento 

da educação aliada à tecnologia:

[...] A Educação a Distância, apesar de 
encontrar resistências, como o desprepa-
ro do usuário e a necessidade do acesso 
online, tem facilidades inquestionáveis 
como o conteúdo padronizado, o am-
biente motivador para superação de di-
ficuldades e o acesso a qualquer tempo e 
em qualquer lugar 112. 

O Professor Carlos Fernando fala dos 

primeiros passos, ainda na década de 1990, 

em direção ao Ensino a Distância, e de como 

essa iniciativa partiu de forma original, sem 

cópias de processos de outras universidades, 

valorizando o pessoal da casa.

[...] Eu atuei como Professor em Téc-
nica de Programação, durante muitos 
anos nos Cursos de Engenharia. Fomos 
trabalhando na expansão dos cursos e 
novas oportunidades de disciplinas. As 
disciplinas que eu pegava eram sempre 
ligadas a essa linha de Tecnologia. Em 
paralelo, logo no começo (referindo-
-se ao início da Universidade), talvez lá 
em 1996, a gente começou um projeto, 
junto com o Professor Ledon e mais um 
outro cubano. Tínhamos um grupo de 
professores cubanos que veio trabalhar 
na Cruzeiro do Sul. Era um sistema 
que auxiliava o aprendizado, chamado 

EDTEC... Não tinha internet ainda, en-
tão era uma espécie de um tutor inteli-
gente, ainda não tão inteligente, mas que 
auxiliava no aprendizado de Matemá-
tica e Informática. Isso foi entre 1995 e 
1996. Em 1997, nós montamos um grupo 
de pesquisa com o Professor Luís Henri-
que, Marcelo Turini, que hoje é Reitor da 
Universidade do Centro Oeste, que tam-
bém trabalhava na Computação. Tinha 
um grupo de professores novos, uns já 
com doutorado, outros quase concluindo 
o doutorado, e nós iniciamos uma linha 
de pesquisa que era o “uso das tecnolo-
gias na educação”, onde a gente come-
çou a estudar os ambientes virtuais de 
aprendizagem, nos cursos presenciais, 
com alguns pequenos testes. Hoje nós já 
temos alguns alunos que são professo-
res e na época eram alunos, isso a gente 
já trabalhava no Curso de Ciências da 
Computação. As pesquisas de Inicia-
ção Científica desse ano foram bastante 
intensas. De 1997 em diante, até 2004, 
a gente esteve numa atuação bastante 
grande nessa parte de pesquisa de tec-
nologias aplicadas à educação e também 
já iniciando o entendimento, vamos dizer 
assim, da Educação a Distância como 
uma forma de expandir as atuações da 
Universidade, mas ali naquele momento 
era como pesquisa113. 

Em 2001, a Universidade Cruzeiro do 

Sul definiu seu Plano Diretor de Educação 

a Distância, que tinha como coordenador o 

Professor Carlos Fernando de Araújo Júnior 

(atual Pró-reitor de Educação a Distância). 

Inicialmente, o Plano Diretor viabilizava 

algumas propostas, como, por exemplo, 

a criação de sites acadêmicos, um projeto 

piloto para a oferta de cinco disciplinas de 

dependência, que utilizava recursos tecno-

lógicos de suporte à Educação a Distância, 

112  Jornal UNICSUL, Ano 
VIII, n.º 52, março/abril de 
2002. pág. 6.

113 Depoimento do Professor 
Carlos Fernando de 
Araújo Júnior, concedido 
aos autores do livro em 
4/7/2018.
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na modalidade semipresencial. O plano 

contava, ainda, com cursos de extensão e 

de capacitação para interessados na aplica-

ção de novas tecnologias da comunicação e 

informação como recurso no processo ensi-

no-aprendizagem. 

Em 2002, mais novidades chegaram à 

Universidade. O Núcleo de Educação a Dis-

tância – NEAD implantou um sistema de 

videoconferência (WEB CT) que integrava 

os Campi São Miguel e Anália Franco com o 

mundo. Após alguns anos de muito estudo e 

pesquisas, com a regulamentação do Minis-

tério da Educação, em 2006 a Universidade 

Cruzeiro do Sul iniciou o processo de implan-

tação do uso de tecnologias de comunicação 

e de informação, nos cursos superiores pre-

senciais. Nesse contexto, 20% das atividades 

dos cursos presenciais passaram a ser reali-

zadas a distância, uma grande mudança que 

já previa o futuro próximo. 

Em 2008, iniciou-se a oferta de Cursos 

de Pós-graduação Lato Sensu a distância e, 

no ano seguinte, em 2009, um novo pas-

so para a Cruzeiro do Sul Educacional, pois 

passaram a ser ofertadas disciplinas total-

mente a distância para os cursos presen-

ciais, permitindo o compartilhamento de 

informações e a comunicação entre os dife-

rentes cursos e instituições de ensino. Após 

quatro anos de trabalho e aprimoramento, 

em 2012 mais um desafio: a oferta de Cur-

sos de Graduação totalmente a distância, 

contando também com as experiências de 

novas instituições de ensino que se uniram 

à Cruzeiro do Sul Educacional. 

[...] Para aumentar o rol de cursos que 
a Cruzeiro do Sul Educacional dis-
ponibilizava no EaD, a Universidade 
Cidade de S. Paulo – UNICID, com 
experiência na modalidade desde 2007, 
passou a integrar o grupo. No ano se-
guinte, 2013, foi a vez da Universidade 
de Franca – UNIFRAN fazer parte do 
grupo. A UNIFRAN ofertava o EaD 
desde 2006.

Experiência
Foi com estas experiências que a Cru-
zeiro do Sul Virtual tomou forma para 
disponibilizar mais de 50 Cursos de 
Graduação entre as modalidades a dis-
tância e semipresencial, 40 Cursos de 
Pós-graduação a distância e 3 Cursos 
Técnicos a distância (desde 2015). Em 
15 anos de experiência, totaliza mais de 
55 mil alunos distribuídos em 180 polos 
por 19 estados brasileiros 114. 

340  Jornal UNICSUL, 
Ano VII, n.º 45, jan/fev 
de 2001, pág. 11.

340

114 Fonte: http://blogvirtual.
cruzeirodosul.edu.br/blog/
ensino-da-cruzeiro-do-
sul-virtual-comemora-15-
anos/. Acesso em: 25/5/2018.
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Atualmente, a Cruzeiro do Sul Virtual, 

marca da Cruzeiro do Sul Educacional, é 

muito respeitada por todo o Brasil e, sem 

sombra de dúvidas, auxiliou muito para que 

o grupo tivesse reconhecimento nacional. Os 

Polos da Cruzeiro do Sul Educacional estão 

no Brasil inteiro e oferecem cursos variados: 

Graduação, Pós-graduação, Técnicos, Livres, 

entre outros, além de possuírem condições 

acadêmicas e de infraestrutura adequados 

para a formação dos alunos.

O crescimento da Cruzeiro do Sul Edu-

cacional foi impulsionado, também, com a 

chegada de novas marcas, de novas institui-

ções educacionais. Como mostrado anterior-

mente, as novas aquisições se iniciaram em 

2007 com o Centro Universitário Módulo.

O Centro Universitário Módulo teve sua ori-

gem, assim como ocorreu com a Universidade 

Cruzeiro do Sul, com um colégio. O Colégio 

Módulo, idealizado por seu fundador, Ângelo 

Nogueira Júnior, foi a primeira instituição de 

ensino particular do Litoral Norte de São Pau-

lo e iniciou suas atividades em 1975, na cidade 

de Caraguatatuba, com os cursos preparató-

rios para exames supletivos de 1.º e 2.º graus. 

Em 1976, os cursos regulares foram im-

plantados e levaram para crianças, jovens e 

adultos um ensino diferenciado e de quali-

dade na região.

Com o passar dos anos, mais especifica-

mente em 1987, os primeiros cursos superio-

res foram sendo criados com a Faculdade de 

Educação de Caraguatatuba e o compromis-

so primeiro foi formar profissionais compe-

tentes e qualificados, que fossem capazes de 

contribuir para o desenvolvimento da região. 

Em 1988, o Centro Universitário Módulo já 

estava constituído.

 Em 2007, após uma negociação enca-

beçada pelo Professor Hermes Ferreira Fi-

gueiredo, o Centro Universitário passou a 

integrar o que se tornaria, posteriormente, a 

Cruzeiro do Sul Educacional. Naquele con-

texto, o objetivo era ampliar suas atividades 

e, assim como ocorria com a Universidade 

Cruzeiro do Sul, alcançar excelentes indica-

dores acadêmicos.  

Logo nos primeiros anos, vários inves-

timentos foram realizados na Instituição e, 

atualmente, é considerada a maior Instituição 

de Ensino Superior do Litoral Norte Paulista.

[...] Hoje, o Módulo, a maior e a mais tra-
dicional instituição de ensino superior 
do Litoral Norte paulista, está instalado 
nos Campi Centro e Martim de Sá e con-
ta com 4.500 alunos, mais de 100 profes-
sores e 100 funcionários e oferece cursos 
superiores de Graduação e Pós-gradua-
ção. A prática pedagógica, alinhada às 
necessidades e desafios do mercado de 
trabalho, encontra respaldo em seu cor-
po docente qualificado e na infraestrutu-
ra composta por laboratórios equipados,  
bibliotecas, conexão à Internet, anfitea-
tro e um ginásio poliesportivo.[...] Todas  
as conquistas do Centro Universitário 
Módulo são resultado de um compromis-
so assumido e cumprido: oferecer ensino  
superior de qualidade, incentivando a 
busca do conhecimento e a democrati-
zação da cultura115. 

Desde a aquisição pela Cruzeiro do Sul 

Educacional, muitos foram os investimen-

tos em infraestrutura realizados na Institui-

ção de Ensino, para melhor atender os estu-

dantes, professores e funcionários.

Todas as transformações, melhorias e 

desenvolvimento do Centro Universitário 

Módulo realizados ao longo dos anos são 

analisados e acompanhados de perto pelo 

Diretor Presidente da Cruzeiro do Sul Edu-

cacional, Professor Hermes Ferreira Figuei-

redo, assim como acontece em todas as 

Instituições de Ensino pertencentes à Cru-

zeiro do Sul Educacional.

115 Fonte: https://www.
modulo.edu.br/conheca-
o-modulo/nossa-historia/. 
Acesso em: 25/5/2018.
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341  Centro Universitário Módulo.

342  Cerimônia de transição  
de Faculdade para Centro  
Universitário Módulo, 2006.

343  Laboratório do Curso  
de Engenharia Civil, 2017. 

344  Laboratório Multidisciplinar  
dos Cursos de Ciências Biológicas 
e Biomedicina, 2018. 

341

342

343 344
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Retomando nossa cronologia, no ano se-

guinte, após a aquisição do Centro Univer-

sitário Módulo, em 2008 recebemos mais 

uma estrela, o Centro Universitário do Distri-

to Federal – UDF.

O Centro Universitário do Distrito Federal 

– UDF iniciou suas atividades em 1967 com a 

criação da Universidade do Distrito Federal – 

UNIDF, pelo então Senador Eurico Rezende. 

O primeiro curso da Instituição foi o de Admi-

nistração de Empresas, mas rapidamente, nos 

anos seguintes, outros cursos foram criados 

como o de Direito e Pedagogia. 

Como a primeira instituição de ensino su-

perior particular de Brasília, desde sua fun-

dação possui grande reconhecimento no en-

sino de Direito, mas vários são os Cursos de 

Graduação que também se destacaram na 

Instituição. Com a experiência nos Cursos de 

Graduação, em 1976 os Cursos de Pós-gra-

duação tiveram início, o que mais uma vez foi 

um diferencial na Capital do Brasil.

 Com o passar dos anos, a diversidade de 

Cursos de Graduação e Pós-graduação foi 

sendo ampliada e, em 2005, ocorreu o reco-

nhecimento do MEC, para que se tornasse o 

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. 

Pensando na ampliação e na melhoria da 

qualidade dos cursos da Instituição, em 2008 

ocorreu a integração à Cruzeiro do Sul Educa-

cional, após várias negociações encabeçadas 

pelo Professor Hermes Ferreira Figueiredo, Di-

retor Presidente da atual Cruzeiro do Sul Edu-

cacional. A partir daí, muito desenvolvimento. 

Em 2009, foi criada a primeira Escola de 

Engenharia do Distrito Federal, composta 

pelos Cursos de Engenharia Civil, Engenha-

ria Mecânica, Sistemas de Informação, Jogos 

Digitais, Análise e Desenvolvimento de Siste-

mas e Arquitetura e Urbanismo. Após alguns 

anos, em 2011 ocorreu a criação da Escola da 

Saúde, com a oferta dos Cursos de Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Psicologia e 

Ciências Biológicas.

Mais uma vez, o reconhecimento da qua-

lidade dos cursos chegou ao UDF. Em 2012, 

conquistou o primeiro lugar no exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil OAB/DF, 

entre as instituições de ensino superior par-

ticulares do Distrito Federal. No mesmo ano, 

foi criado o Curso de Psicologia e, no ano 

seguinte, os Cursos de Graduação em Arqui-

tetura e Urbanismo e Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas (Tecnólogo). Em 2015, 

mais um avanço na grade dos cursos oferta-

dos com a criação do Curso de Odontologia.

O Centro Universitário já era muito reco-

nhecido em Brasília e, após a chegada da 

Cruzeiro do Sul Educacional, ampliou sua 

grade de cursos e, consequentemente, as 

atividades que são realizadas na Instituição.

Em 15 de fevereiro de 2017, foi reconheci-

do pela Portaria Ministerial n.º 256, D. O. U. 

n.º 34, seção 1, páginas 15 e 17, o Programa de 

Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em 

Direito das Relações Sociais e Trabalhistas116. 

Em 2018, foram iniciadas as atividades do 

Programa, com o seu regulamento aprovado 

pela Resolução 37/2018 – CONSUNI em 25 

de outubro de 2018.

345  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo, 
Dagmar Rollo 
Figueiredo, Antonio 
Veronezi, Angelo 
Nogueira (fundador do 
Centro Universitário 
Módulo), entre outros, 
na solenidade de 
transição para Centro 
Universitário Módulo, 
pela Cruzeiro do Sul 
Educacional, 2007.

345

116 Disponível em: https://
www.udf.edu.br/wp-
content/uploads/2017/05/
Portaria-n%C2%BA-256-
Mestrado.pdf. Acesso em: 
19/4/2019. 
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346  Senador Eurico Rezende fundador do Centro 
Universitário do Distrito Federal – UDF, entre outros, 
julho de 1977. 

348  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo no 
Encontro de Gestores do 
Consórcio Sthem Brasil, 
no Centro Universitário – 
UDF, 2018.

349  Novas instalações do 
Centro Universitário do 
Distrito Federal – UDF

350  Fachada do Centro 
Universitário do Distrito 
Federal – UDF

347  Colação de grau na Universidade do Distrito Federal – 
UNIDF,  julho de 1977. 
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A modernização e avanços educacionais 

que ocorreram no Centro Universitário do 

Distrito Federal – UDF foram idealizados 

pelo Professor Hermes Ferreira Figueiredo, 

Diretor Presidente da Cruzeiro do Sul Edu-

cacional, e por todas as pessoas que com-

põem a Governança Corporativa da Cruzei-

ro do Sul Educacional.

 Quatro anos após a chegada do UDF, 

recebemos a Universidade Cidade de S. 

Paulo – UNICID.

A Universidade Cidade de S. Paulo – 

UNICID iniciou suas atividades em 1972 

como Faculdade da Zona Leste de São 

Paulo – FZL. Naquele momento, um gru-

po de educadores liderados pelo Professor 

Remo Rinaldi levou o ensino superior para 

o bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São 

Paulo. Foram pioneiros também ao ofertar, 

em 1984, o Curso de Fisioterapia, eleito na-

queles anos um dos melhores do Brasil.

Em 1992, ocorreu o reconhecimento como 

Universidade e, a partir daí, a UNICID tornou-

-se referência na cidade de São Paulo, com a 

oferta de cursos inovadores.

[...] Em 1995, fomos pioneiros no ofere-
cimento do Curso de Telecomunicações, 
referência para muitas outras institui-
ções de ensino superior, sob orientação 
do MEC. No ano de 2000, todas as Li-
cenciaturas da Universidade (História, 
Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, 
Matemática e Educação Física) pas-
saram a ser inseridas no Programa de 
Formação de Professores, para atender 
a uma política educacional do MEC, 
que recomendava uma nova dinâmica 
dentro de uma perspectiva interdisci-
plinar. O Programa tornou-se referên-
cia no meio educacional117 . 

Com o passar dos anos, a seriedade dos 

profissionais da Instituição foi reconhecida, 

pois a Universidade tornou-se referência na 

área da Saúde, com os Cursos de Fisioterapia, 

Odontologia, Medicina e Biomedicina. As ou-

tras áreas do saber também se destacavam 

com os cursos de Engenharia Mecatrônica, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Enge-

nharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, 

entre outros, ofertados a partir de 2008.

No ano de 2012, a UNICID passou a inte-

grar a Cruzeiro do Sul Educacional, unindo 

forças para a oferta de novos cursos e para 

a melhoria da infraestrutura. Desse modo, 

a Universidade estabeleceu seus pontos 

fortes, como as clínicas e laboratórios bem 

equipados e, ainda, um corpo docente bas-

tante experiente e qualificado. 

[...] Somos, hoje, uma das melhores ins-
tituições de formação superior do País, 
que alia conhecimento sólido a ética 
profissional e que caminha sempre de 
acordo com as inovações do mercado 
mundial, oferecendo mais de 60 Cur-
sos de Graduação e Graduação Tecno-
lógica, Cursos de Pós-graduação Lato 
Sensu e Stricto Sensu, presenciais, 
nas Áreas de Saúde, Negócios, Comu-
nicação, Ciências Jurídicas, Exatas e 
Turismo, entre outras, além de diver-

351  Fachada do Centro 
Universitário do Distrito 
Federal – UDF. 

351

117 Fonte: https://www.
unicid.edu.br/conheca-
a-unicid/nossa-historia/. 
Acesso em: 25/5/2018.
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352  Laboratório de 
Odontologia - UNICID. 

353  Fisioterapia - UNICID.

354  Laboratório de 
Simulação - UNICID.

355  Sala de estudos - 
UNICID.

356  UNICID - Bloco Alfa, 
2019
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sos cursos de Extensão e Programas de 
Parcerias no Brasil e no exterior118. 

Na atualidade, a Universidade Cidade de 

S. Paulo – UNICID oferece Cursos de Pós-

-graduação Stricto Sensu que são referên-

cias no País. Os programas são distribuídos 

nas seguintes áreas do conhecimento: Hu-

manas, Biológicas e Saúde e, ainda, Exatas 

e Tecnológicas. Portanto, os estudantes 

pesquisadores podem optar por participar 

do Doutorado em Ciências da Saúde, do 

Doutorado em Educação, do Doutorado 

em Fisioterapia, do Mestrado Acadêmico 

em Educação, do Mestrado em Fisioterapia, 

do Mestrado Profissional em Formação de 

Gestores Educacionais ou do Mestrado Pro-

fissional em Odontologia.

O resultado da chegada da Cruzeiro do 

Sul Educacional foi o aumento dos cursos e 

atividades desenvolvidas na Instituição de 

Ensino. Atualmente, a UNICID conta com 

mais de 70 mil alunos que estão sempre, 

assim como todos os funcionários e profes-

sores, interagindo com o Professor Hermes 

Ferreira Figueiredo, Diretor Presidente da 

Cruzeiro do Sul Educacional, que está dia-

riamente na Instituição, participando do co-

tidiano educacional.

Em 2013, um ano após a aquisição da 

UNICID, a Universidade de Franca – UNI-

FRAN chega à Cruzeiro do Sul Educacional. 

A Universidade de Franca foi fundada em 

26 de janeiro de 1970, pelos empreendedo-

res Abib Salim Cury e Clovis Eduardo Pinto 

Ludovice. Pensando na ampliação dos cur-

sos, em 1975 a UNIFRAN incorporou a Facul-

dade Pestalozzi e a Faculdade de Filosofia 

do Ateneu Francano. 

Como ocorreu com a Cruzeiro do Sul, o 

objetivo primeiro das aquisições era, naquele 

momento, a transformação em Universida-

de e, consequentemente, maior autonomia. 

Os anos se passaram e, em 1994, ocorreu 

a mudança para Universidade. 

Fundada em 26 de janeiro de 1970, a 
Associação Cultural e Educacional de 
Franca – ACEF S/A tem como objetivo 
formar, especializar e aperfeiçoar recur-
sos humanos para o Magistério e cons-
tituir-se em epicentro regional de Edu-
cação. Foi autorizado o funcionamento 
da Faculdade de Desenho e Plástica com 
o Curso de Licenciatura em Desenho e 
Plástica mantida pela ACEF S/A. Em 
1975, a ACEF S/A incorporou a Facul-
dade Pestalozzi de Ciências, Educação 
e Tecnologia de Franca, que havia sido 
criada em 1972, com os seguintes cursos: 
Matemática, Física, Ciências Sociais, Pe-
dagogia, Comunicação Visual, Desenho 
Industrial, Ciências (Licenciatura de 1.º 
Grau) e os Cursos Técnicos de Grau Su-
perior de curta duração, de Eletricidade 
(Habilitação em Máquinas Elétricas e 
Transmissão e Distribuição de Energia), 
Construções (Habilitação em Estradas e 
Pavimentação), Processamento de Dados 
(Habilitação em Computação) e Produ-
ção Industrial (Habilitação em Tecnolo-
gia de Couro e Calçados), conforme Pa-
recer do Conselho Federal de Educação 
(CFE) n.º 2.963/75. Representou avanço 
no quadro do ensino superior, principal-
mente pelos seus cursos de formação tec-

118 Fonte: https://www.
unicid.edu.br/conheca-
a-unicid/nossa-historia/. 
Acesso em: 25/5/2018.

357  Fachada da 
Universidade 
Cidade de S. Paulo – 
UNICID, 2019.

357
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358  Vista aérea da Universidade de Franca – UNIFRAN. 

358

359  UNIFRAN, década de 1980. 360  Construção UNIFRAN, década de 1980.
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nológica. Foi naquele ano que se criou a 
sigla UNIFRAN (União das Faculdades 
Francanas). Em 1976, o Conselho Fede-
ral de Educação, através do Parecer n.º 
1.690/76, homologou a transferência da 
Faculdade Francana de Filosofia, Ciên-
cias e Letras para a ACEF S/A, com os 
seguintes cursos: Letras e Ciências So-
ciais. Em 1992, o CFE aprovou a Carta 
de Intenções da ACEF S/A, buscando a 
implantação da Universidade de Franca. 
Assim, a UNIFRAN entra em seu perío-
do de transição, com a implantação de 
reestruturação de seus cursos existentes e 
do lançamento de novos cursos aprovados 
pelo Conselho Federal de Educação, bem 
como de expansão do espaço físico cons-
truído, ampliação da Biblioteca e aquisi-
ção de mais de 30 mil títulos. Acrescente-
-se a inauguração da praça universitária, 
a institucionalização da pesquisa e ser-
viços extensionistas, assim como a inau-
guração do Laboratório de Línguas, a 
modernização e ampliação de todos os 
laboratórios da Instituição e o incremento 
das atividades de Pós-graduação. Em 25 
de agosto de 1994, a UNIFRAN trans-
forma-se em Universidade de Franca por 
meio da Portaria n.º 1.275, tendo em vista 
o parecer do CFE n.º 615/94119. 

Vale ressaltar que, desde a sua fundação 

até a atualidade, a UNIFRAN se destaca 

na sua região por estar sempre atenta às 

inovações, pela constante modernização 

da infraestrutura, além das metodologias 

educacionais inovadoras. Como vimos, em 

2013 a Instituição passou a fazer parte da 

Cruzeiro do Sul Educacional.

[...] Em 1975, a Universidade possuía 400 
alunos. Hoje, são mais de 16 mil, distribuí-
dos entre os Cursos de Graduação, Tec-
nológicos, a Distância, Especializações, 

Mestrado e Doutorado, que abrangem 
todas as áreas do conhecimento huma-
no. Em seus mais de 40 anos de história, 
já formou mais de 43 mil profissionais. 
Abriga mais de 500 docentes, cuja titu-
lação ultrapassa 60% de mestres e dou-
tores 120. 

Na atualidade, a UNIFRAN oferta 55 Cur-

sos de Graduação presenciais, 42 Cursos 

de Pós-graduação (37 Lato Sensu e 6 Stric-

to Sensu) e ainda, na modalidade EaD são 

ofertados 35 cursos, sendo 7 de Graduação, 

7 de Formação Pedagógica de Docentes e 

21 de Pós-graduação (Lato Sensu), números 

constantemente atualizados, porque o cres-

cimento é frequente.

Como missão, a Universidade de Fran-

ca aprimora suas propostas iniciais, como a 

promoção e o desenvolvimento do conhe-

cimento, por meio do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Seus principais valores eram 

e continuam sendo a integridade, a ética, o 

respeito ao ser humano e suas particulari-

dades, assim como o respeito à natureza e 

biodiversidade, o reconhecimento da diver-

sidade e, claro, a qualidade do ensino ofer-

tado. São anos de história e mais de 35 mil 

profissionais formados.

361  Professores Luiz 
Henrique Amaral 
(Reitor da UNICID) 
e Hermes Ferreira 
Figueiredo, no 14º 
CONIC SEMESP, 
2014. 

361

119 Informações retiradas do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI, da 
Universidade de Franca, 
2018.

120 Fonte: https://www.
unifran.edu.br/conheca-a-
unifran/nossa-historia/.
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363  364  Universidade de Franca – UNIFRAN, 2018. 

363 364

362  Universidade de Franca – UNIFRAN, 2019
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A UNIFRAN, que já era referência na região, 

com a chegada da Cruzeiro do Sul Educacional 

se modernizou e continua em ascendência.

As novas aquisições não pararam por aí. 

Logo novas instituições de ensino se junta-

ram à Cruzeiro do Sul Educacional, amplian-

do ainda mais as estrelas da Constelação.

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL 

REALIZA NOVAS AQUISIÇÕES

A Cruzeiro do Sul Educacional S.A comunica 

que a Faculdade São Sebastião, a Faculda-

de Caraguá e o Colégio Objetivo São Sebas-

tião – Centro passarão a fazer parte do con-

junto de Instituições do grupo, juntando-se à 

Universidade Cruzeiro do Sul (SP), ao Colégio 

Cruzeiro do Sul (SP), ao Centro Universitá-

rio do Distrito Federal – UDF (DF), ao Cen-

tro Universitário Módulo (Caraguatatuba), à 

Universidade Cidade de S. Paulo – UNICID 

(SP), à Universidade de Franca – UNIFRAN e 

ao Colégio Alto Padrão (Franca).

A Faculdade e o Colégio São Sebastião, 

fundados em 2003, e a Faculdade Cara-

guá, fundada em 2012, são consolidadas 

instituições de educação no Litoral Nor-

te Paulista e contam juntas com cerca de  

2.200 alunos em mais de 20 Cursos de 

Educação Básica, Graduação e Pós-gra-

duação presenciais.

“A Cruzeiro do Sul Educacional tem apre-

sentado crescimento exponencial e melhora 

contínua em seus indicadores acadêmicos 

de ensino e pesquisa. Este crescimento 

apresentou velocidade ainda maior nos úl-

timos anos e a Companhia praticamente 

dobrou o seu tamanho, conseguindo somar 

ao seu portfólio mais duas Instituições e 

marcas de reconhecido destaque no cená-

rio nacional. Com a iminente incorporação 

das Faculdades Caraguá e São Sebastião, 

a Cruzeiro do Sul Educacional se consolida 

como o grupo de educação com os melho-

res indicadores acadêmicos do País, refor-

çando a sua estratégia de qualidade objeti-

va como diferencial”, declara Fabio Ferreira 

Figueiredo, Diretor de Desenvolvimento da 

Cruzeiro do Sul Educacional.

Em linha com a estratégia da Cruzeiro 

do Sul Educacional no cenário nacional de 

reunir instituições e marcas academica-

mente relevantes nos seus respectivos mer-

cados, a Faculdade São Sebastião, a Fa-

culdade Caraguá e o Colégio Objetivo São 

Sebastião – Centro destacam-se pelos seus 

ótimos indicadores junto ao MEC e reconhe-

cimento por parte do mercado e de organis-

mos avaliadores independentes.

Com esta incorporação, a Cruzeiro do Sul 

Educacional ultrapassará a marca de 105 

mil alunos e passará a ser a quinta maior 

companhia de educação do Brasil e, den-

tre as maiores, a melhor segundo todas as 

avaliações do Ministério da Educação121. 

A chegada da Faculdade São Sebastião 

– FASS e da Faculdade Caraguá – FAC fez 

com que ampliássemos nossa atuação no 

Litoral Paulista.

365  Professor Hermes 
Ferreira Figueiredo 
na VI Conferência 
Regional da América 
Latina sobre Promoção 
da Saúde e Educação, 
25/10/2018.
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121 Cruzeiro Do Sul 
Educacional Realiza Novas 
Aquisições, 13/03/2015. 
Fonte: https://www.
cruzeirodosuleducacional.
edu.br/2015/03/cruzeiro-
do-sul-educacional-
realiza-novas-aquisicoes/. 
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A Faculdade e o Colégio São Sebastião, 

fundados em 2003 na cidade de São Sebas-

tião, um dos municípios mais antigos do Es-

tado de São Paulo, são consolidadas institui-

ções de educação no Litoral Norte Paulista. 

A Faculdade Caraguá – FAC é provenien-

te da Faculdade São Sebastião – FASS. Seu 

Campus Martim de Sá está localizado em 

Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. 

Na Instituição são ofertados os Cursos de 

Administração e CST em Petróleo e Gás.

No mesmo contexto, mais especifica-

mente em março de 2015, a FAC junta-

mente com a FASS foram adquiridas pela 

Cruzeiro do Sul Educacional. De lá para cá, 

muitas foram as novidades, derivadas do 

aperfeiçoamento das ações e investimen-

tos realizados.

O desenvolvimento foi enorme e a Fa-

culdade São Sebastião – FASS, assim como 

ocorreu com as outras instituições de ensi-

no da Cruzeiro do Sul Educacional, tornou-

-se importante para o desenvolvimento re-

gional e educacional.

A expansão da Cruzeiro do Sul Educacio-

nal continuou, agora ampliando ainda mais 

suas atividades no interior de São Paulo. Em 

2016, novas instituições de ensino foram 

incorporadas: o Centro Universitário Nossa 

Senhora do Patrocínio – CEUNSP, o Colégio 

CEUNSP em Salto e o Colégio Itu. 

Mais um motivo de orgulho!

A partir de agora, mais quatro instituições 

de ensino passam a fazer parte da Cruzeiro 

do Sul Educacional S/A: o Centro Universitá-

rio Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP, 

o Colégio CEUNSP, o Colégio Salto e o Colé-

gio Itu, com o objetivo de consolidar nossa 

atuação no interior de São Paulo.

Mais do que receber uma comunidade 

acadêmica composta por mais de 14 mil 

pessoas entre estudantes, professores e 

funcionários, nos orgulha poder comparti-

lhar da liderança, tradição e força regional 

da marca CEUNSP. Além disso, os ótimos 

indicadores dos seus cursos (44% com con-

ceito 4 ou 5 e 56% com conceito 3) consoli-

366  Faculdade São 
Sebastião – FASS, 2015. 

366
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darão ainda mais a Cruzeiro do Sul Educa-

cional como líder em qualidade no cenário 

da educação superior nacional 122. 

2016 foi o ano em que o Centro Universi-

tário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP 

chegou para abrilhantar ainda mais a Cruzeiro 

do Sul Educacional.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Nossa Senhora do Patrocínio, fundada em 24 

de outubro de 1958, foi a primeira faculdade 

de Itu, cidade histórica no interior de São Pau-

lo, contribuindo em demasia para a região, 

pois oferecia a possibilidade de ensino supe-

rior de qualidade para os moradores da cida-

de e adjacências. O crescimento da Faculdade 

foi gradativo e, em 1971, ela foi adquirida pelo 

Professor Rubens Anganuzzi. Nesse momen-

to, teve seu nome alterado para Sociedade de 

Educação Nossa Senhora do Patrocínio. 

Os moradores da cidade de Salto tam-

bém sonhavam com o ensino superior. Foi 

assim que, em 1998, foi criada a Faculdade 

Cidade de Salto, para comemorar os 300 

anos de fundação da cidade, no prédio da 

antiga Vinícola Milioni. Em 2001, foi inaugu-

rado em Salto um novo Campus Universitá-

rio, nos prédios restaurados da antiga tece-

lagem Brasital. O campus antigo tornou-se, 

portanto, espaço exclusivo para os Cursos do 

Ensino Infantil, Fundamental e Médio. 

Após muitos anos de atividade e reconhe-

cimento na região, em 2016 o CEUNSP passou 

a fazer parte da Cruzeiro do Sul Educacional. 

[...] O ano de 2016 foi marcado por um 
importante passo rumo ao futuro e à ex-
celência: o CEUNSP passou a fazer parte 
da Cruzeiro do Sul Educacional, o quinto 
maior grupo de educação do País, forma-
do por Instituições que detêm os melhores 
indicadores acadêmicos oficiais: Colégio 
Cruzeiro do Sul, São Paulo/SP; Universi-
dade Cruzeiro do Sul, São Paulo/SP; Cen-
tro Universitário Módulo, Caraguatatu-
ba/SP; Centro Universitário do Distrito 
Federal, Brasília/DF; Universidade Ci-
dade de S. Paulo, São Paulo/SP; Colégio 

367  Faculdade São 
Sebastião – FASS, 2019. 

367

122 Mais um motivo de 
orgulho!, 05/01/2016. 
Fonte: https://www.
cruzeirodosuleducacional.
edu.br/2016/01/mais-um-
motivo-de-orgulho/. 
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Objetivo Alto Padrão, Franca/SP; Cursos 
Técnicos de Franca, Franca/SP; Univer-
sidade de Franca, Franca/SP; Faculdade 
São Sebastião, São Sebastião/SP; Colégio 
Objetivo São Sebastião, São Sebastião/
SP; Faculdade Caraguatatuba, Cara-
guatatuba/SP; o Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio, Salto e Itu/
SP; Colégio CEUNSP, Salto/SP; Colégio 
Itu, Itu/SP unindo forças e criando uma 
operação mais forte, competitiva e apta a 
oferecer melhores opções de ensino para a 
formação de nossos alunos 123. 

As atividades na Instituição se ampliaram, 

favorecendo não somente a formação dos 

alunos, mas também, o auxílio às comuni-

dades externas. A diversidade de atividades 

e cursos desenvolvidos nos últimos anos, 

aliada à beleza das instalações, é sempre um 

orgulho para o Professor Hermes Ferreira Fi-

gueiredo, Diretor Presidente da Cruzeiro do 

Sul Educacional, que está sempre presente 

em eventos diversos promovidos pelas Insti-

tuições de ensino. E, principalmente em 2018, 

quando o Centro Universitário Nossa Senhora 

do Patrocínio – CEUNSP completou 60 anos.

Passados dois anos, novas pesquisas e aná-

lises foram realizadas pelos sócios e, em 2018, 

novidades! Estava na hora de expandir ainda 

mais os horizontes da Cruzeiro do Sul Educa-

cional, que agora chegava à Região Sul do País.

CRUZEIRO DO SUL  

EDUCACIONAL COMPRA FSG  

E FACULDADE CESUCA NO RS

O grupo Cruzeiro do Sul Educacional com-

prou da gestora de private equity Advent 

duas faculdades no Rio Grande do Sul, 

como parte dos esforços para acelerar o 

crescimento no segmento presencial e tam-

bém no Ensino a Distância.

A aquisição da Faculdade da Serra Gaú-

cha (FSG), com Campus em Caxias do Sul 

e Bento Gonçalves, e da Faculdade Cesu-

ca, em Cachoeirinha, deve adicionar cerca 

de 12 mil alunos à base da Cruzeiro do Sul, 

que passará a contar com cerca de 220 mil 

estudantes, segundo o Diretor de Planeja-

mento do grupo, Fabio Figueiredo.

Ele não quis informar o valor do negó-

cio, mas afirmou que o pagamento será 

efetuado com recursos próprios e financia-

mento bancário. De acordo com Figueiredo, 

a negociação durou cerca de dez meses e 

a companhia seguirá prospectando outras 

aquisições em regiões com densidade e 

marcas de qualidade.

“Temos balanço para prospectar outras 

aquisições e já há outras conversas em an-

damento... O crescimento inorgânico é um 

foco de atenção bastante importante”, co-

mentou, ressaltando que a estratégia não 

segue limitações geográficas.

Questionado sobre uma possível aber-

tura de capital na B3, o Executivo afirmou 

que a empresa vem observando as movi-

mentações de mercado e o apetite dos in-

vestidores, mas uma operação do tipo ain-

da não está no radar no curto prazo.

"Temos folga para ir em frente (com aqui-

sições) sem recorrer a uma captação em IPO, 

por exemplo... Não há necessidade, pode ser 

uma conveniência", afirmou Figueiredo.

A Cruzeiro do Sul Educacional atual-

mente dispõe de 330 unidades de Ensino a 

Distância (EaD), mas espera encerrar 2018 

com 800 polos ativos. "Temos um time 

dedicado à expansão da rede, queremos 

esgotar a capacidade regulatória até o fim 

do ano", contou.

Em junho do ano passado, o Ministério 

de Educação (MEC) apresentou um novo 

marco regulatório para o credenciamen-

to de instituições e a oferta de cursos de 

educação superior a distância, atrelando a 

abertura de polos ao conceito da institui-

ção de ensino.

123 Fonte: https://www.
ceunsp.edu.br/conheca-o-
ceunsp/nossa-historia/. 
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A aquisição da FSG e da Cesuca permiti-

rá ao grupo entrar no segmento presencial 

na Região Sul e abrir 150 polos EaD a mais. 

"Já tínhamos capacidade para abertura de 

450 polos, agora com a FSG ganhamos 

bônus regulatório de mais 150 polos ao 

ano", disse Figueiredo.

A Cruzeiro do Sul foi assessorada pelo 

Itaú BBA na operação, enquanto a Advent 

contou com BTG Pactual.

O desinvestimento da Advent nas fa-

culdades gaúchas ocorre após o fundo de 

private equity norte-americano comprar 

a fatia da família Zaher na Estácio Par-

ticipações no segundo semestre do ano 

passado124. 

Em 2018, o Complexo de Ensino Supe-

rior de Cachoeirinha – CESUCA e o Centro 

Universitário da Serra Gaúcha – FSG foram 

adquiridos pela Cruzeiro do Sul Educacio-

nal. Naquele contexto, com a incorporação 

da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG e do 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeiri-

nha – CESUCA, a Cruzeiro do Sul Educacio-

nal passa a atender mais de 220 mil alunos, 

nos cursos presenciais e a distância, a con-

tabilizar 16 instituições de ensino e, tam-

bém, 500 polos de Educação a Distância. 

Números que se alteram diariamente.

Em 8 de novembro de 2004, o Colégio 

Inedi, que originou o Complexo de Ensino 

Superior de Cachoeirinha – CESUCA, iniciou 

suas atividades. A CESUCA foi a primeira 

instituição de ensino superior do município 

de Cachoeirinha.

Conta atualmente com Cursos de Gra-

duação, Pós-graduação e Extensão, além 

de ofertar cursos a distância. Em abril de 

2018, a CESUCA juntou-se à Cruzeiro do Sul 

Educacional. Desde a aquisição pela Cruzei-

ro do Sul Educacional, apesar de um curto 

371  Centro Universitário 
Nossa Senhora do 
Patrocínio – CEUNSP, 
Campus Salto.

371

124 MELLO, Gabriela 
Mello. Cruzeiro do Sul 
Educacional compra FSG 
e Faculdade Cesuca no RS, 
07/02/2018. Disponível 
em: https://extra.globo.
com/noticias/economia/
cruzeiro-do-sul-
educacional-compra-fsg-
faculdade-cesuca-no-
rs-22375681.html. Acesso 
em: 25/05/2018.
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376  O Reitor Ricardo Pereira Calegari e os Professores Renato 
Padovese, Hermes Ferreira Figueiredo, Luiz Henrique Amaral, entre 
outros, na comemoração dos 60 anos do Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio – CEUNSP, 2018. 

372  373  CEUNSP Campus 
I em Itu/SP, s.d. 
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II em Salto/SP, s.d. 
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outros, na comemoração dos 60 anos do Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio – CEUNSP, 2018.
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período de tempo, várias foram as mudan-

ças e investimentos realizados. 

As atividades acadêmicas e administra-

tivas se intensificaram e continuaram pro-

porcionando ótimas oportunidades para os 

estudantes e profissionais envolvidos com a 

construção do conhecimento.

Expandir as áreas de atuação tornou-se 

objetivo importante para a Cruzeiro do Sul 

Educacional e trouxe muito orgulho para o 

Diretor Presidente, Professor Hermes Fer-

reira Figueiredo, que sempre atuante esteve 

presente na primeira visita oficial à Institui-

ção de ensino.

Assim como a Faculdade CESUCA, ainda 

em 2018 mais uma estrela juntou-se à nossa 

constelação. O Centro Universitário da Serra 

Gaúcha – FSG, em Caxias do Sul, iniciou suas 

atividades em 1999, com a oferta de cursos 

superiores. Fazem parte da Instituição a Fa-

culdade da Serra Gaúcha – FSG, em Bento 

Gonçalves, e o Centro Universitário da Serra 

Gaúcha, em Caxias do Sul.

Inicialmente, a FSG era mantida pela As-

sociação Educacional Santa Rita, de Caxias 

do Sul, sob a responsabilidade dos Profes-

sores Orlando Antoninho Chemello e Júlio 

Alberto Stelzer. Sua fundação ocorreu em 

378  Faculdade Cesuca – 
Cachoerinha/RS. 

379  CESUCA, 2018.
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18 de dezembro de 1980, com o Curso Pré-

-vestibular. Posteriormente, em 1987, pas-

saram a ofertar o Curso Supletivo e, em 

1989, a Pré-Escola. Em 1993, foi constituída 

a Escola de 1.º Grau e a Instituição passou 

a manter o ensino de Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio, o Su-

pletivo e o Curso Pré-vestibular. 

Em 2013, pela Portaria n.º 1.506 de 12 de 

junho de 2013, a Faculdade da Serra Gaú-

cha – FSG foi recredenciada e, desde então, 

vem se destacando regionalmente. Rapida-

mente, as coisas foram se transformando 

e, em 28 de novembro de 2014, ocorreu a 

transferência de mantença da Faculdade 

América Latina, que passou, então, a fazer 

parte, como mantida, da Sociedade Edu-

cacional Santa Rita S.A., juntamente com 

a então Faculdade da Serra Gaúcha – FSG. 

Dois anos depois, em 18 de agosto de 

2016, a Faculdade da Serra Gaúcha passou 

a Centro Universitário da Serra Gaúcha – 

FSG. E ainda, em 13 de dezembro de 2016, 

a FSG passou a ser credenciada para ofertar 

Cursos de Educação a Distância. 

Em abril de 2018, o Centro Universitário 

da Serra Gaúcha – FSG juntou-se à Cruzeiro 

do Sul Educacional. Desde então, diferen-

tes atividades acadêmicas e administrati-

vas foram realizadas para que a integração 

ocorresse perfeitamente.

O ano de 2018 estava na metade, quan-

do em junho uma nova estrela surgiu para 

compor a Constelação. Agora ampliando 

suas atividades para a Região Nordeste do 

Brasil, a Cruzeiro do Sul Educacional adquiriu 

o Centro Universitário de João Pessoa – UNI-

PÊ, a maior Instituição de ensino superior 

privada do Estado da Paraíba. 

[...] O Centro Universitário ocupa 
uma área de 30 hectares e está loca-
lizado próximo da Mata do Buraqui-
nho – reserva urbana de Mata Atlân-

tica. O UNIPÊ tem, atualmente, 25 
cursos de nível superior, sendo 13 de 
Bacharelados, 1 de Licenciatura e 11 
Superiores de Tecnologia. Além disso, 
oferece Especialização e MBA, Mes-
trado em Direito e Cursos de Educa-
ção a Distância125. 

Em 21 de junho de 1971 foram fundados 

os Institutos Paraibanos de Educação – IPÊ, 

por Marcos Augusto Trindade, José Triguei-

ro do Vale, Afonso Pereira da Silva, Flávio 

Colaço Chaves, José Loureiro Lopes e Ma-

nuel Batista de Medeiros.

Os anos se passaram e a Instituição 

tornou-se reconhecida em sua região, pois 

sempre ministrou ensino de qualidade, 

assegurando para seus alunos formação 

integral, com sólida formação ética, com 

excelência na capacitação para a entrada 

no mercado de trabalho. Como vimos, em 

junho de 2018, a UNIPÊ passou a integrar a 

Cruzeiro do Sul Educacional. 

UNIPÊ E CRUZEIRO DO SUL 

EDUCACIONAL UNIDOS EM  

PROL DO DESENVOLVIMENTO  

DA REGIÃO NORDESTE

O IPÊ Educacional Ltda., Entidade Man-

tenedora do Centro Universitário de João 

Pessoa – Unipê, anuncia, por intermédio de 

sua Presidente do Conselho de Administra-

ção, Professora Ana Flávia Pereira Medeiros 

da Fonseca, a incorporação da empresa ao 

quinto maior grupo de educação do Brasil, 

a Cruzeiro do Sul Educacional, detentora dos 

melhores indicadores acadêmicos oficiais de 

ensino e pesquisa dentre os grandes gru-

pos privados nacionais. Para a Presidente 

do IPÊ/UNIPÊ, tal união será concretizada 

com o intuito de somar esforços para elevar 

ainda mais a qualidade do ensino, além de 

manter firmes os planos de expansão de 

toda a marca na Região Nordeste. “Nós do 

A CONSTEL AÇÃO

125 UNIPÊ oficializa venda 
do Centro para o grupo 
Cruzeiro do Sul. Disponível 
em: https://portalcorreio.
com.br/unipe-oficializa-
venda-do-centro-para-o-
grupo-cruzeiro-do-sul/. 
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380  381  CESUCA, 2018.

382  Professor Hermes Ferreira Figueiredo na primeira visita oficial à FSG e à CESUCA, 2018. 
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IPÊ/UNIPÊ acreditamos que a educação é 

uma construção conjunta, motivo pelo qual 

buscamos nos aliar a um grupo que não so-

mente tem valores semelhantes, mas que 

também compartilha dos nossos ideais. A 

Cruzeiro do Sul Educacional é um grupo que 

acredita na necessidade do desenvolvimen-

to e do progresso da educação e é buscando 

isso que o UNIPÊ dá mais esse salto, ino-

vando, trazendo ainda mais oportunidades 

para o estado por meio de serviços como a 

Educação a Distância (EaD)”, declara a Pro-

fessora Ana Flávia.

Para o Diretor de Planejamento da Cru-

zeiro do Sul Educacional, Fabio Ferreira 

Figueiredo, o UNIPÊ é uma marca regio-

nal muito forte e traz enorme potencial de 

crescimento ao grupo, inclusive no Ensino a 

Distância. “O grupo preza pela preservação 

da cultura regional, respeitando os valores 

da Instituição e potencializando a força 

dela como polo estudantil de referência na 

região”, conclui Figueiredo.

“A Cruzeiro do Sul é um grupo educa-

cional que possui valores e ideais muito 

semelhantes aos do UNIPÊ, além de ser 

referência em qualidade, com excelentes 

indicadores acadêmicos, corpo docente 

formado por mestres e doutores e uma 

infraestrutura de ponta. Esses foram al-

guns dos fatores que fizeram o UNIPÊ dar 

preferência à Cruzeiro do Sul Educacional”, 

afirma a Professora Ana Flávia.

Considerado pelo MEC o melhor cen-

tro universitário privado da Paraíba e um 

dos cinco melhores das Regiões Norte e 

Nordeste do País, o UNIPÊ reflete credi-

bilidade e tradição na transmissão do sa-

ber e na formação profissional. O UNIPÊ 

também possibilita a ampliação da ex-

periência acadêmica dos seus alunos por 

meio do incentivo à internacionalização. 

Aliando-se à Cruzeiro do Sul Educacional, 

abre-se uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento da pesquisa científica, 

uma vez que se trata do grupo de educa-

ção com o maior número de programas 

de Pós-graduação e produção científica 

no Brasil. Em 2018, 27 estudantes do UNI-

PÊ receberam apoio efetivo para estudar 

fora do País. A internacionalização con-

tinuará a ser constantemente incentiva-

da, a exemplo da parceria com a Ameri-

can British Health Institute – ABHI, união 

383  Fachada da FSG, 
Campus Sede. 
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entre entidades americanas e britânicas 

que possibilita cursos para os estudantes  

da área da Saúde.

“Ao se integrar ao grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional, o UNIPÊ passará a compor 

o consolidado conglomerado educacional 

que hoje é um dos maiores e mais respei-

tados grupos privados de educação supe-

rior no Brasil”, conclui a Presidente. Com 

o UNIPÊ, a Cruzeiro do Sul Educacional 

reúne, ao todo, 247 mil alunos, mais de 7 

mil colaboradores, 11 Instituições de Ensi-

no Superior e 5 Colégios, além de ser uma 

marca nacional para cursos de Educação 

a Distância (Cruzeiro do Sul Virtual), com 

mais de 470 polos.126

Chegar à Região Nordeste do País trouxe 

novas perspectivas para a Cruzeiro do Sul 

Educacional. Então, o que dizer com relação 

às propostas de ações e atividades para o 

futuro da Cruzeiro do Sul Educacional? 

Como era de se esperar, todos os es-

tudos que são realizados pelos seus di-

rigentes buscam manter os padrões de 

qualidade em todas as Instituições de 

Ensino. Nas palavras do Professor Her-

mes Ferreira Figueiredo:

[...] Nossa atividade é uma atividade 
de muita responsabilidade. Nós temos 
por meta melhorar o status social, eco-
nômico e cultural dos indivíduos, mas 
também preparar pessoas para admi-
nistrar e fornecer mão de obra quali-
ficada. [...] A educação é a ferramenta 
que dá maiores condições de mobilida-
de social, econômica e cultural para o 
indivíduo. Nós não podemos esquecer 
esse compromisso! [...] Nós temos que 
ter respeito pelas pessoas 127. 

Além de manter os padrões de qualidade e 

constante busca pela excelência no ensino, a 

Cruzeiro do Sul Educacional objetiva manter a 

responsabilidade social e o respeito por todos 

os envolvidos com a proposta: alunos, profes-

sores, funcionários e a educação brasileira.

Esses processos de aquisição trazem 

consigo alguns desafios maiores que as 

questões financeiras, afinal incorporar novas 

marcas significa incorporar pessoas no pro-

cesso. A Cruzeiro do Sul respeita as marcas 

regionais, não as substitui, pelo contrário, 

reafirma as potencialidades de cada empre-

sa incorporada e acrescenta novos processos 

administrativos e pedagógicos. 

387  Vista aérea  
do UNIPÊ, 2019. 387

126 Fonte: UNIPÊ 
e Cruzeiro do Sul 
Educacional unidos em 
prol do desenvolvimento 
da Região Nordeste. 
Disponível em: https://
unipe.br/2018/06/05/
unipe-e-cruzeiro-do-sul-
educacional-unidos-em-
prol-do-desenvolvimento-
da-regiao-nordeste/>. 
Acesso em: 7/08/2018.
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127 Depoimento do 
Professor Hermes Ferreira 
Figueiredo, concedido aos 
autores em 9/4/2018.
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128 Depoimento do 
Professor Carlos Fernando 
de Araújo Júnior, concedido 
aos autores em 4/7/2018.

A CONSTEL AÇÃO

Sem dúvida não é um processo fácil, te-

mos aqui que relembrar que as grades cur-

riculares são comuns a todos os cursos do 

grupo, o sistema de avaliação também, ou 

seja, inúmeras são as ações a serem toma-

das. Para que tudo saia de forma plena e 

com êxito, o grupo conta com uma Comis-

são de Transição que estuda a forma mais 

eficiente para o processo. Essa Comissão é 

responsável também por implementar di-

retrizes administrativas, e por vezes, avaliar 

processos existentes nas adquiridas e que 

podem ser usados ou melhorados. Nas pa-

lavras do Professor Carlos Fernando:

[...] Com essas oportunidades de traba-
lhar com outras instituições, é como se, 
às vezes, você mudasse, você não fica na 
mesma. Havia o Módulo, que tinha toda 
uma cultura diferente, e tínhamos de 
trabalhar com o pessoal de lá para im-
plantar as disciplinas online. Tínhamos 
o UDF já com disciplinas online funcio-
nando. E nós tivemos que reorganizar, 
reestruturar. Eu, pessoalmente, vejo 
isso como uma oportunidade de ascen-
der com essas outras Instituições. Tem 
muito aprendizado, muitas oportunida-
des, sem contar que não existe rotina, 
e a gente teve oportunidade com esse 
crescimento de viver muitas instituições 
numa só128. 

O aprendizado que ocorre durante a in-

tegração (acadêmica e administrativa), tan-

to para os cursos a distância quanto para os 

cursos presenciais, em diferentes modalida-

des, é fundamental para que a Cruzeiro do 

Sul Educacional continue seu processo de 

expansão, para levar ensino de qualidade 

para diferentes localidades do Brasil. 

E, em continuidade aos planos de expan-

são, a Universidade Cruzeiro do Sul, em 2019, 

chega ao extremo da Zona Sul da cidade de 

São Paulo, com a oferta de Cursos de Gra-

duação no Campus Santo Amaro.

Ainda em 2019, mas com a finalização 

dos processos em 2020, duas novidades 

chegam para fazer parte da Constelação da 

Cruzeiro do Sul Educacional, o Centro Univer-

sitário Braz Cubas e a Universidade Positivo. 

Em 1940 o Liceu Braz Cubas foi fundado em 

Mogi das Cruzes, com a intenção de ofertar 

cursos técnicos preparatórios, posteriormen-

te, em 1965 recebeu a autorização para o 

funcionamento da Faculdade de Direito Braz 

Cubas. Na década de 70 vários outros cur-

sos passaram a ser ofertados na Instituição: 

Filosofia, Arquitetura, Letras, entre outros. 

Na mesma década ocorreu a unificação da 

Federação das Faculdades Braz Cubas. Nas 

décadas seguintes somente crescimento e 

inovação, como por exemplo, o pioneirismo 

na oferta de cursos superiores na modali-

dade a distância, que ocorreu em 2007.  A 

Universidade Positivo iniciou suas atividades 

em 1988 como Faculdades Positivo, ofertan-

do cursos de Graduação, Especialização e 

através de um convênio com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, o mestrado 

interinstitucional na área de Administração. 

Em 1998 já como Centro Universitário ofer-

tava 18 Cursos de Graduação e em 2008 

recebeu a autorização do Ministério da Edu-

cação para transformação em Universidade. 

Atualmente a Universidade Positivo oferece 

três Doutorados, quatro programas de Mes-

trado, além dos cursos de graduação, espe-

cialização e extensão.

O que falar sobre o futuro? 

Ele apresenta muitas possibilidades para 

quem acredita nos sonhos e trabalha com 

honestidade, características sempre presen-

tes em todos os profissionais envolvidos com 

a Cruzeiro do Sul Educacional. 

Que venham novos desafios, motivações 

e oportunidades para nossa Constelação!





“Ao buscar seu próprio  
interesse, frequentemente  

o cidadão promove o da 
sociedade de maneira mais 

eficiente do que quando 
realmente tem a intenção   

de promovê-lo.”
Irineu Evangelista de Sousa,

Visconde e Barão de Mauá
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Professor Hermes, é muito importante que as pessoas 

(professores, funcionários e alunos) pertencentes às 

Instituições de Ensino da Cruzeiro do Sul Educacional 

saibam um pouco mais sobre as origens do grupo e, 

também, conheçam um pouco mais sobre o senhor. Nesse 

sentido, pode nos falar sobre suas origens e sua infância?

Eu nasci em 18 de março de 1938, na cidade de Mirassol, no 

interior de São Paulo. Meu pai, Joaquim Ferreira Figueiredo, 

português da região de Leiria, era serrador e madeireiro. Ele 

trabalhava nas matas, na derrubada de árvores e as proces-

sava para o comércio que ele tinha na cidade, ou seja, era 

um pequeno comerciante. Ele passava dias e dias no que 

chamávamos de ”sertão” e voltava para casa somente de-

pois de 40 ou 60 dias, era um trabalho muito pesado. Mi-

nha mãe, Anna dos Santos, brasileira filha de pai português 

e mãe italiana, como a maioria das senhoras da época, era 

do lar. Dedicou-se à criação e educação dos filhos e, ainda, 

cuidava do estabelecimento na ausência de meu pai.

Quantos irmãos o Sr. tem? 

Eu sou o terceiro de quatro filhos. São eles: Lourdes Fer-

reira Figueiredo, já falecida, Isaura Ferreira Figueiredo e 

meu irmão caçula, Hélio Ferreira Figueiredo. 

Naquela época, como era a vida familiar?

Infelizmente, meu pai faleceu muito jovem, com 41 

anos. Éramos uma família modesta. Meu pai, mesmo 

sendo um pequeno comerciante, não nos deixou gran-

des posses. Foram tempos difíceis, que minha mãe teve 

de enfrentar para sustentar os filhos de 5, 7, 9 e 11 anos 

de idade. Aos 28 anos, tornou-se chefe e responsável 

pela família. Graças a Deus, pudemos contar com a aju-

da de meu avô materno, Manoel Maria dos Santos, o 

Manelão. Foi ele quem ajudou a prover a casa de bens 

básicos. Assim que meu pai morreu, nos mudamos para 

a fazenda de meu avô, na cidade de Bálsamo, onde per-

manecemos por oito meses. Eu já estava matriculado 

no primeiro ano do Grupo Escolar na cidade de Fernan-

PARTE VI

E N T R E V ISTA  COM 
O  F U N DA DOR  DA 

CRUZ EI RO  DO  SU L 
E DUCACIONA L 
P R O F E S S O R  H E R M E S  F E R R E I R A  F I G U E I R E D O
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dópolis para onde iríamos nos mudar. Infelizmente, ele 

morreu dois ou três dias antes da mudança e, por causa 

desses acontecimentos, perdi esse ano letivo. No ano 

seguinte, matriculei-me no Grupo Escolar na Cidade de 

Bálsamo, onde concluí a primeira fase de ensino. O Gi-

násio (do quinto ao nono ano de hoje) fiz na cidade de 

Mirassol e terminei em 1954. 

Como era morar na fazenda do seu avô?

Morar na fazenda, para mim, nunca foi problema, pois, 

mesmo antes do falecimento do meu pai, eu adorava 

passar uns dias e até semanas lá. Eu pegava o trem ou 

uma carona até a cidade de Bálsamo e seguia para lá a 

pé. Passava os dias brincando com meus primos, an-

dando a cavalo, só, ou na garupa do meu avô. Caçava 

passarinhos, pescava, nadava nos córregos e cachoei-

ras, montava em bezerros. Eu me divertia nas ativida-

des da fazenda, foi uma infância muito feliz. Alguns tios, 

que também tinham filhos, moravam na fazenda. Por-

tanto, a equipe para os folguedos estava montada. Mas 

nem tudo era brincadeira. Eu fui alfabetizado na fazen-

da por um pedreiro italiano e minha avó ensinou-me a 

ver as horas num despertador cujo mostrador abria-se 

e você movimentava os ponteiros com os dedos. Hoje, 

não consigo entender como uma criança não consegue 

ser alfabetizada no primeiro ano de escola tendo como 

professor(a) um Bacharel.

 

Como percebeu essa aptidão para o comércio? 

Talvez pela necessidade, busquei uns trocados que 

fossem só meus e sem onerar ainda mais as despe-

sas bancadas pela minha mãe. Por isso, desde garoto/

adolescente vendia manteiga, queijo, linguiça e outros 

excedentes da fazenda. Eu tratava tudo com minha tia 

Amélia (na fazenda era ela a responsável pelas vacas 

leiteiras, o leite, a manteiga, os queijos e a criação de 

porcos). Funcionava assim: eu ia de porta em porta dos 

moradores de Bálsamo (onde passamos a morar após 

os oito meses na fazenda) e perguntava: “Você quer 

manteiga hoje?”. E, quando os clientes queriam, me 

entregavam um recipiente e eu retornava horas depois 

com a encomenda. Nessa mesma época, eu vendia ve-

las em dias de procissão. Eu pegava uma ou duas cai-

xas em consignação no armazém de secos e molhados 

e revendia tudo para os fiéis que vinham dos sítios e 

das fazendas para acompanhar o cortejo religioso. Nes-

sas ocasiões, a molecada me ajudava nessa tarefa es-

pecífica, pois eles ficavam me esperando para brincar 

e, quanto mais eu demorasse, menos tempo teríamos 

para brincar. Essas atividades, mais o serviço de engra-

xate aos sábados e domingos, me ajudavam a custear 

algumas atividades típicas de jovens, como ir ao cine-

ma, ir ao circo, tomar um sorvete, beber um guaraná, 

comprar chuteiras. Poupava essas despesas para minha 

mãe e não as considerava como trabalho. As praticava 

com prazer. E não só essas.

 

Como foi sua chegada na cidade de São Paulo?  

Como foram os primeiros anos na cidade grande? 

Eu vim muito moço para cá... 17 anos. Havia concluído 

o antigo Ginásio. No interior não era mais possível con-

tinuar os estudos e muito menos tinha emprego. Não 

havia outra saída que não fosse vir para São Paulo. E 

assim, no dia 31 de dezembro de 1954, desembarquei 

na Estação da Luz. Eu e minha família moramos em 

habitações coletivas (cortiços), muito comuns no bairro 

do Brás. A vida era complicada, não tínhamos posses 

(meu avô faleceu em 1954). Comecei a procurar empre-

go aos 17 anos. Recortávamos os anúncios dos jornais 

e saíamos na busca por oportunidade. Encontrei um 

emprego de office boy na Naufal, uma importadora de 

celuloide para a construção de para-brisas de ônibus e 

caminhões. Com isso, pude, à noite, fazer o Científico no 

Liceu Acadêmico São Paulo, localizado na Rua Oriente. 

Foi a primeira vez que paguei para estudar, pois, naque-

la época, não tinha colégio público à noite.

Após o emprego como office boy, quais  

foram suas outras colocações profissionais?

Como office boy tinha contato com os bancos e, logo, 

consegui uma vaga no Banco do Comércio e Indústria 

de Minas Gerais como datilógrafo. No Banco, tinha rela-

cionamento com empresários do comércio e da indús-

tria têxtil e de confecções, e entre estes, muitos judeus 

do Brás e do Bom Retiro. Graças a esse relacionamen-

to, em 1960, recebi um convite, de um deles, Sr. David 
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Brand, para trabalhar na Brankel Indústria e Artefatos 

de Tecido, que era uma empresa têxtil e de confecção 

muito forte. Por lá fiquei durante 15 anos.... Fui como 

chefe do escritório, e nesses 15 anos me inteirei de toda 

a complexidade fabril, administrativa, contábil, recursos 

humanos, contato com bancos e fui até gerente de ven-

das. E foi na Brankel que conheci a Dagmar.

Conte-nos como foi que conheceu a sua esposa. 

Quando começaram a namorar? Quando se casaram?

Ela havia terminado o Ginásio e o Curso de Datilografia. 

Foi até a Rua Oriente procurar emprego e entrou em um 

banco. O Sr. David Brand, olha ele aí de novo, que era 

o Diretor de plantão, viu aquela moça procurando em-

prego e pediu-lhe para procurar-me na fábrica da qual 

também era sócio. Ela era uma moça muito bonita, com 

um porte muito elegante. Entrevistei-a no dia seguinte 

e foi admitida como Auxiliar de Escritório (Datilógrafa). 

Em 2018, fizemos 50 anos de casados, Bodas de Ouro! 

E até hoje é bonita e tem o mesmo porte elegante. Es-

posa exemplar, uma doçura de mãe e de avó.

Quando vieram os filhos?  

O que mudou na vida de vocês?

Todos nasceram na Maternidade Nossa Senhora do Be-

lém. Naquela época, todos éramos muito envolvidos 

no trabalho. Não tínhamos muito tempo para os filhos. 

Após alguns meses do nascimento do Fabio, a Dagmar 

pediu as contas e foi cuidar dele e das outras duas filhas 

que chegaram nos anos seguintes, Patricia e Débora. 

Apesar de todo o trabalho e dedicação à família, isso 

não a impediu de retomar os estudos. Fez o Curso de 

Magistério (antiga Escola Normal), tornando-se Profes-

sora primária, fez o Curso de Pedagogia e de Licencia-

tura em Psicologia. Formou-se, também, como Psicó-

loga. Logo podemos concluir que as mulheres, apesar 

de terem jornada dupla de trabalho, ainda conseguem 

estudar e cuidar dos filhos... E os homens dizem que 

não têm tempo (risos). 

Foi nessa época que a família se mudou  

para o bairro de São Miguel Paulista?

A casa, em 1971/72, já estava em construção em São 

Miguel Paulista com dinheiro de empréstimo bancário. 

Lembro-me que eu estava vendendo meu Fusca para 

terminá-la e acabei sofrendo um acidente... Graças a 

Deus, não houve nada grave e somente o carro ficou 

danificado. Com a venda do Fusca (batido) e com o em-

préstimo bancário, concluí a casa e nos mudamos, ten-

do mobiliado somente a cozinha e os quartos.

Até quando o senhor trabalhou na Brankel? Quando 

passou a se dedicar exclusivamente a seu próprio negócio?

Foi uma decisão muito difícil. Os sócios do Colégio che-

garam à conclusão que era a hora de eu ficar em tempo 

integral na Escola. Confesso que me deu uma treme-

deira, pois já tinha 15 anos dedicados a uma empresa 

sólida. Eu era o segundo na hierarquia da empresa, que 

tinha mais de 400 funcionários, estava abaixo somen-

te dos donos. Com muito cuidado, conversei com o 

Sr. David Brand e com o Sr. Icek David Kielmanowsky 

e disse-lhes que tinha chegado a hora de me dedicar 

ao meu empreendimento (que eles conheciam). Eles 

me aconselharam muito, mas não fizeram objeções. Me 

desejaram sorte e, ainda, pagaram minha indenização, 

que eu nem tinha direito, pois não havia optado pelo 

Fundo de Garantia! Para cada ano trabalhado, recebi 

um mês de salário. Fui para o Colégio para trabalhar 

na Administração Geral, e o Professor Gilberto nessa 

época ainda era Diretor do Colégio Caetano Cortelli e 

acumulava a função de Diretor Pedagógico do Cruzeiro 

do Sul. Mas, poucos meses depois, recebi uma ligação 

do Delegado Regional Tributário de São Paulo, que ha-

via prestado concurso comigo, dizendo: “Hermes, você 

viu que amanhã é o último dia para tomar posse? Você 

foi convocado para assumir um posto no concurso que 

você prestou”.

 

E o que o Sr. decidiu no momento em que soube que 

havia sido chamado por passar no concurso?

Eu já tinha “desencanado”. Desde 1960 ou 1962 que eu 

aguardava esse chamado. Nem acreditava mais nisso. 

Quase 13, 15 anos depois.... Lá me vêm eles com isso! 

E logo no momento em que tinha optado por trabalhar 

no que era meu.... Relutei um pouco (já era Delegado 

Regional Tributário quem havia prestado o concurso co-

ENTREVISTA COM O PROFESSOR HERMES
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migo e éramos amigos do Científico). Ele me convenceu 

que era uma ótima oportunidade de trabalho e, assim, 

lá fui eu assumir o cargo de Agente Fiscal de Rendas do 

Estado de São Paulo. Era um trabalho muito comple-

xo e novo para mim, porém, consegui desempenhá-lo 

bem e simultaneamente com as atividades no Colégio. 

Era um trabalho externo e se assinava o ponto uma vez 

por semana e a qualquer hora do dia. Isso me dava bas-

tante liberdade na administração de meu tempo. Me 

aposentei dessa função em 1992 (poderia ficar no car-

go até 2008). Os colegas me fizeram uma festa muito 

boa na minha despedida. Cerca de 200 pessoas numa 

churrascaria em Guarulhos. Muitos discursos foram fei-

tos elogiando meu profissionalismo no trabalho e a ca-

pacidade de relacionar-me com educação com todos os 

colegas, quer subordinados, quer superiores. Lá na Se-

cretaria da Fazenda conheci muitas pessoas e fiz muitos 

amigos. A maioria deles profissionais super qualificados 

e que dignificavam o status de servidor público.

Vamos voltar um pouco no tempo... Conte  

como surgiu a ideia de criar um Colégio e, também, 

como foi a aquisição do primeiro terreno?

Vamos voltar bastante no tempo, lá pela metade dos 

anos 1960. Eu morava no Brás com minha família. Tí-

nhamos como vizinhos uma república de estudantes 

oriundos de Birigui. Conheci dois deles no Científico, lá 

no Liceu Acadêmico São Paulo: o Helvécio Zampieri e o 

hoje cirurgião dentista Onofre Jonas Zanola. Não demo-

rou muito e eu já fazia parte do grupo, pois eram todos 

jovens sonhadores e trabalhadores que haviam vindo 

para São Paulo em busca de estudos e de trabalho, já 

que eram de famílias de classe média na cidade de Bi-

rigui. Foi quando surgiu um convite do Professor Osair, 

colega do Gilberto no Colégio Caetano Cortelli onde le-

cionavam, para conhecermos São Miguel Paulista. Era 

uma ideia ousada: a de criar um colégio naquela região 

até então com poucas escolas públicas para atender a 

demanda da população e nenhuma escola particular. 

Nós éramos jovens audaciosos e todos haviam deixa-

do o interior de São Paulo e vindo para a Capital para 

“vencer na vida”. No trabalho e nos estudos. Nós fo-

mos os primeiros das respectivas famílias a concluir o 

ensino superior em universidades. Enxergamos o que 

estava ao alcance de todos e intuímos o futuro promis-

sor que aquela região de gente trabalhadora tinha. Foi, 

para mim, uma enorme felicidade fazer parte da história 

desse bairro, do qual fui morador por mais de 20 anos. 

Fundamos, lá, o primeiro colégio particular e a primei-

ra e única universidade. São Miguel Paulista era quase 

uma cidade interiorana. Todos se conheciam e por mui-

to tempo, lá em Brasília, os amigos me perguntavam 

quem era o prefeito, imaginando que era um município.

E como tudo começou?

Começamos em 1965, com um Curso de Admissão, nos 

fundos da Igreja Matriz de São Miguel, e, logo no ano se-

guinte, estávamos construindo nosso primeiro prédio. 

Andamos toda a região em busca de um lugar propício, 

fomos até o Itaim Paulista e nada de encontrarmos algo 

que coubesse em nossos bolsos, que eram pequenos. 

Mas, o destino estava traçado! O Sr. Tarcilio Bernardes 

nos apresentou um terreno na antiga Rua Dr. Felix e 

compramos na cara e coragem, pois não tínhamos di-

nheiro para tal investimento. A entrada foi parcelada 

em quatro vezes. O saldo em 40 prestações. Pudemos 

contar com a ajuda de minha saudosa mãe, que todo 

mês, sem juros, emprestava para o grupo uma quan-

tia, para honrarmos as parcelas. Sou muito grato a ela 

por me ter propiciado esse começo. Penso que meus 

sócios também. Ela tinha uma reserva, trabalhava em 

uma metalúrgica ao lado do forno, um trabalho muito 

pesado e, na hora do almoço, vendia roupa, comprada 

na Rua Oriente. Foi uma pessoa maravilhosa, uma mãe 

exemplar. E assim as coisas aconteceram, 200 alunos 

já na largada e daí para frente fomos expandindo, de 

acordo com a demanda que crescia sem parar. Quero 

ressaltar que todos nós fizemos o impossível para que 

tudo desse certo… Trabalhamos por décadas sem tirar-

mos lucros do empreendimento. O “superávit” era rein-

vestido para o crescimento da Instituição.

Como eram suas atividades dentro  

do Colégio Cruzeiro do Sul? 

Comecei como todos os outros fundadores fazendo de 

tudo um pouco.... Fazíamos propaganda, visitávamos es-

colas da região e, obviamente, dávamos aulas nos nos-

sos horários vagos. Eu e o Helvécio à noite, o Gilberto e 
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o Wilson no período diurno. Naturalmente, cada um se 

envolveu com sua área de preferência. Eu fui ficando com 

a parte comercial/administrativa do grupo. Sob minha res-

ponsabilidade, podemos dizer, ficou a missão de fazer a 

Instituição crescer com sustentabilidade Cuidava da cons-

trução de novas instalações, aquisição de terrenos. Trouxe 

o Engenheiro Fausto Izoldi, que conheci na Brankel, para 

projetar novos prédios. Ele muito nos ajudou, também, na 

obtenção de crédito junto a fornecedores de materiais de 

construção. Fazia isso sem descuidar da saúde financeira, 

elaborando o orçamento anual, e fixava as mensalidades 

escolares. Nesta, com a colaboração do Gilberto. Essas 

atribuições me foram delegadas pelos sócios por reconhe-

cerem a experiência que eu adquirira por 15 anos nessas 

funções em uma grande empresa. Ao Gilberto cabia toda a 

responsabilidade administrativa pedagógica do Colégio e, 

posteriormente, da Faculdade. Eu também atuava em ou-

tras frentes. Relacionava-me com órgãos públicos, desde 

que não Secretaria Estadual da Educação (essa era com o 

Gilberto) e MEC (atribuição do Wilson). Só me envolvi com 

o MEC ao encarregar-me, com o Gilberto, no pedido de au-

torização dos primeiros cursos superiores, e na elaboração 

e acompanhamento do projeto/processo de transforma-

ção das Faculdades em Universidade. Na década de 1960, 

São Miguel tinha ruas de barro e somente duas escolas, 

quase nenhum apoio público! Crescemos com o bairro.... 

Foi uma simbiose, somos orgulhosos de termos começa-

do nessa região e, de alguma forma, ajudar na melhoria da 

qualidade de vida de seus moradores.

Sabemos que, após o sucesso do Colégio Cruzeiro do 

Sul, surgiu a ideia de investir no ensino superior. Por 

favor, conte-nos como tudo aconteceu...

Com o sucesso do Colégio Cruzeiro do Sul e, prin-

cipalmente dos Cursos Técnicos, ainda na década de 

1960, em 1969/70 solicitamos autorização para os cur-

sos superiores. Já no final de 1972 foram autorizados 

os Cursos de Administração de Empresas e de Ciências 

Contábeis, que foram iniciados em 1973, e depois ou-

tros, como o Curso de Tecnólogo em Processamento 

de Dados, Habilitação em Administração Hospitalar e 

de Comércio Exterior. Passamos por poucas e boas nas 

mãos de um monte de gente que, na maior parte das 

vezes, não era mal-intencionada, era na verdade ine-

ficiente no processo... Apanhamos, mas conseguimos! 

Seguimos o conselho do Padre Bezerra de Melo, pois foi 

ele quem plantou essa semente nas nossas cabeças. Ele 

nos mostrou que era possível. Assim, a partir da déca-

da de 1970, nos envolvemos prioritariamente no ensino 

superior com pedidos de novos cursos. Isso ocorreu até 

em detrimento da expansão do Colégio. Porém, o au-

mento de ofertas de cursos superiores foi muito lenta 

face às exageradas restrições impostas pela legislação 

vigente à época, que ignorava uma demanda crescente 

por mais cursos e mais vagas.

Foi assim que, após o sucesso dos primeiros cursos 

superiores no bairro de São Miguel, surgiu a ideia de 

constituição de uma Universidade?

Sim. Apesar de crescimento lento, já tínhamos adquiri-

do bastante experiência nesse segmento e a saída era 

a transformação das Faculdades em Universidade. Isso 

nos daria autonomia acadêmica, científica e adminis-

trativo-financeira. Nos daria a liberdade de criar cursos 

e vagas sem autorização do MEC. Selecionamos pes-

soas de nosso Corpo Docente para ajudar nesse proces-

Foi quando surgiu um convite do Professor Osair, colega do Gilberto no 
Colégio Caetano Cortelli onde lecionavam, para conhecermos São Miguel 
Paulista. Era uma ideia ousada: a de criar um colégio naquela região até 
então com poucas escolas públicas para atender a demanda da população 
e nenhuma escola particular. 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR HERMES
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so. Pudemos contar com pessoas qualificadas. Foi um 

projeto cujo sujeito era um coletivo. Além da autono-

mia, que é de suma importância, outras instituições já 

haviam se movimentado nesse sentido.... Ou faríamos 

algo ou seríamos superados! Constituí a equipe e par-

ticipei diretamente na elaboração, acompanhamento e 

aprovação do Projeto. Eu tive uma felicidade imensa ou 

sorte, para escolher as pessoas certas que trabalharam 

para que pudéssemos obter o status de Universidade. 

Professor Hermes, já na década de 1970 o senhor e os 

outros fundadores iniciaram um processo de aquisição 

de outras instituições de ensino superior (Faculdade 

Geraldo Rezende e Faculdade Paulista de Arte – FAP-

Arte). Naquela época, esse processo foi fundamental 

para a constituição da Universidade Cruzeiro do Sul. 

Essa experiência em aquisições também auxiliou na 

constituição da Cruzeiro do Sul Educacional? A ideia de 

ampliação partiu do senhor? 

Não. As aquisições citadas por você foram possíveis por 

informações trazidas por outros sócios. Foram aquisi-

ções ocorridas unicamente por oportunidade ocasional. 

Quanto às aquisições que ocorreram a partir de 2007, 

foi um projeto de expansão pensado por mim, pelo 

Gilberto, pelo Fabio e pelo Renato. Tínhamos decidi-

do que precisávamos mudar e fomos ao mercado em 

busca de expansão. Começamos isso como mecanismo 

de defesa, isto é, ou iríamos para cima ou seríamos en-

golidos por outras instituições que estavam comprando 

tudo. Estávamos economicamente sólidos, sem dívi-

das e muito bem administrados e fomos em busca de 

oportunidades. Esse trabalho complexo de prospecção, 

avaliação e, finalmente, compra ficou a cargo do Fabio. 

Posso afirmar que também tem sido muito importante 

meu bom relacionamento com mantenedores de Facul-

dades e Universidades do Brasil inteiro. Tudo começou 

com uma Instituição que era menor que a nossa Univer-

sidade Cruzeiro do Sul. Eu soube que o Ângelo Noguei-

ra, de Caraguatatuba, proprietário de Centro Universi-

tário Módulo, estava negociando com outro grupo e, 

como eu o conhecia desde a década de 1980, o procurei 

e fiz uma oferta. Ele nos deu preferência pela amizade 

e pelo conceito acadêmico da Universidade Cruzeiro do 

Sul. Nesse momento, o Professor Gilberto se empolgou 

e disse: “Hermes vamos dar andamento nessa política”. 

E assim aconteceu. Após essa primeira aquisição, fim 

de 2007, fomos para Brasília. Minha intuição era o UDF, 

pois sempre admirei essa Instituição pela sua tradição e 

credibilidade acadêmica no Distrito Federal. É a primei-

ra escola de nível superior na Capital Federal. 

Como tudo aconteceu?

Com muita insistência, conseguimos contato com o 

Dr. Rezende que, mesmo relutante, nos recebeu e nos 

ouviu com muita atenção. Só para registrar, utilizamos 

dois corretores para conseguir esse primeiro contato e 

o Dr. Rezende perguntou em nome de quem eles es-

tavam falando. Quando soube que era eu, concordou e 

disse que me atenderia em um hotel, para não levantar 

suspeitas de uma futura negociação. O “mercado edu-

cacional” estava atento a essas movimentações. Ele nos 

recebeu educadamente só para nos dizer que não ven-

deria, mas, depois de um mês aproximadamente, fize-

mos mais umas duas reuniões e ele nos propôs que, se 

comprássemos tudo (o Centro Universitário e os imó-

veis), começaria a negociar. E assim fizemos! Sentamos 

Elabora-se um projeto de transição, e se faz um cronograma de 
implementação. Fazem parte da equipe profissionais qualificados  
para verificar sinergias, fragilidades e pontos fortes da adquirida.  
Não é porque uma empresa é adquirida que tudo está ruim, pelo 
contrário, só nos interessamos por Instituições minimamente bem 
geridas e com credibilidade local ou mesmo regional.
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eu e ele e redigimos o contrato ali mesmo, só tinha a 

assinatura minha e a dele. Sem fiadores ou garantias, 

nos passando todos os direitos e eu dando, como sinal, 

um cheque. Vale assinalar que a Instituição pertencia 

a filhos e netos do fundador, Senador Eurico Rezende, 

que também havia sido Governador do Espírito Santo.

As outras aquisições da Cruzeiro do Sul Educacional 

seguiram a mesma linha do Centro Universitário 

Módulo e do UDF?

Sim. Para todas as outras aquisições, as histórias se-

guem mais ou menos esse caminho. Por exemplo, na 

compra da UNICID conhecíamos o Rubens Lopes Cruz, 

o Rubinho e o Paulo Naddeo. Aventou-se a possibili-

dade de nos fundirmos com a UNICID. Foram feitas 

auditorias e análises, mas, em dado momento, os só-

cios da UNICID resolveram que o melhor seria a venda. 

E assim aconteceu mais uma aquisição. Hoje, o Fabio 

Ferreira Figueiredo (Diretor de Planejamento da Cru-

zeiro do Sul Educacional) faz as prospecções, coordena 

as análises de mercado, a auditoria, a situação finan-

ceira, jurídica, fiscal, acadêmica, a relevância da IES e 

as possíveis sinergias. Após esse trabalho o assunto é 

submetido à deliberação do Conselho de Administra-

ção, que aprova ou não.

Atualmente o senhor é o Diretor Presidente da 

Cruzeiro do Sul Educacional. Por favor, nos fale sobre 

sua participação, isto é, depois das aquisições o que 

acontece? Qual a sua contribuição?

Inicialmente uma correção. Não sou o atual Presidente. 

Por deferência de meus antigos e atuais sócios, desde 

a constituição da Instituição Educacional São Miguel 

Paulista, em 1970, hoje Cruzeiro do Sul Educacional 

S.A., sou o Presidente. Minha contribuição é coordenar 

e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos de-

mais diretores. Sempre no sentido de continuarmos na 

busca permanente da excelência acadêmica para ser-

mos referência no ensino superior particular. Em agin-

do assim, posso, no processo de transição, explicitar 

ao corpo docente e administrativo das adquiridas nos-

sos princípios e os nossos valores que norteiam nossa 

Instituição Educacional.

Esse processo de transição dura cerca de seis meses?

Aproximadamente. Todo esse processo é pensado em 

equipe especialmente constituída para isso. Elabora-se 

um projeto de transição, e se faz um cronograma de 

implementação. Fazem parte da equipe profissionais 

qualificados para verificar sinergias, fragilidades e pon-

tos fortes da adquirida. Não é porque uma empresa é 

adquirida que tudo está ruim, pelo contrário, só nos in-

teressamos por Instituições minimamente bem geridas 

e com credibilidade local ou mesmo regional.

Para finalizar, sabemos que o senhor possui um trabalho 

importante no SEMESP, fale um pouco sobre isso. 

Até 1993, quem nos representava no SEMESP era o Wil-

son. Nesse ano, fui convidado pelo Professor Gabriel 

Mario Rodrigues, fundador da Universidade Anhembi 

Morumbi, para concorrer numa chapa encabeçada por 

ele para a dirigir o SEMESP. A chapa saiu vencedora. Até 

2004, ocupei a Vice-presidência. Assumi a Presidência 

em 2004 e tenho sido reeleito nas eleições seguintes. 

Meu mandato atual vai até 2020. É um trabalho de 

muita responsabilidade, pois o SEMESP representa os 

interesses da educação de nível superior particular. Re-

presenta os interesses das Instituições que se dedicam 

a oferecer aos jovens brasileiros um leque de oportuni-

dades que possam mudar suas vidas. E, principalmen-

te, defender diuturnamente o direito constitucional da 

livre iniciativa na oferta de ensino superior. 

Qual a importância do SEMESP? Fora as 

responsabilidades acima referidas?

O SEMESP presta inúmeros serviços aos associados. 

Possui um departamento jurídico de excelente quali-

dade, assessoria pedagógica e administrativa. Promove 

ciclos de estudos, de palestras, Congresso de Iniciação 

Científica, Jornadas Regionais, Fórum Nacional e In-

ternacional do Ensino Superior Particular, edita revista, 

mantém uma Universidade Corporativa e tem uma ad-

ministração super profissional. Penso que a profissio-

nalização que instituímos no SEMESP vai, em muito, 

facilitar um colega que venha me suceder.

Professor Hermes, agradecemos muito sua total 

disponibilidade e gentileza, durante todo o processo 

de pesquisa e redação do livro sobre as histórias e as 

memórias da Cruzeiro do Sul Educacional. 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR HERMES
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Considerações finais
Podemos afirmar que desde 1965, com o surgimento do Curso de Admissão nos 

fundos da Igreja Matriz, a preocupação com os índices de qualidade sempre esteve 

norteando as ações da Cruzeiro do Sul Educacional. Os jovens fundadores viram 

no bairro de periferia uma oportunidade de crescer em conjunto com a população 

local, e assim fizeram, cresceram! Constituíram família, chegaram os filhos, deram 

a eles a mesma educação que ofertavam a seus alunos. Não era só gestão escolar, 

afinal lecionavam, faziam de tudo um pouco, participavam dos vários processos, 

partilhavam e recebiam. Era uma troca constante, respeitosa e fraternal, não à toa 

todos os entrevistados falam por uma só voz, que todos os fundadores eram pro-

fissionais respeitosos e humanos.

Continuaram fomentando seus sonhos. Logo o Colégio, que tinha na sua 

grade curricular os cursos profissionalizantes, não estava mais atendendo à de-

manda pelo conhecimento, faltava algo e, assim, em 1973 começou a funcionar a 

Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, fruto de muito 

trabalho e coragem, porque ofererecer curso superior nessa conjuntura não era ta-

refa fácil. Mas não parou por aí, foi uma sucessão de atitudes acertadas, pois, logo 

nos anos seguintes, passaram a ofertar o Curso de Processamento de Dados e, 

em 1976, iniciou-se o Curso Supletivo, que chegava para pôr fim a uma demanda 

reprimida pelo conhecimento, era a oportunidade que muitos trabalhadores es-

peravam, isto é, ter a chance de frequentar um colégio e, de alguma forma, mudar 

suas perspectivas de futuro.

Mas as novas possibilidades de construção do conhecimento não eram so-

mente para os adultos. Os pequeninos naquele momento ganharam o Cruzeiri-

nho, que em 1980 passou a ter as turmas de Maternal, Jardim e Pré-escola. Agora 

estavam atendendo as mais variadas faixas etárias, mas faltava algo, o sonho não 

estava realizado.

Os fundadores não estavam ainda satisfeitos, sabiam que podiam melhorar, 

tinham mais a oferecer à comunidade científica. E foi por meio de  muito esforço 

e apoio de uma grande equipe de profissionais, que foram coroados em 1993 com 

a abertura da Universidade Cruzeiro do Sul. Agora, sim, gozavam de autonomia 

científica, podiam criar novos cursos, desenvolver um programa de Pós-graduação, 

investir na formação de novos profissionais para o mercado de trabalho e, o mais 

importante, continuar na sua jornada de amadurecimento e crescimento.
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São Miguel Paulista, que até então era a força motriz da Instituição, já não com-

portava mais o crescimento da Universidade. A missão de levar o conhecimento a no-

vas paragens era um caminho natural e inevitável. Logo vieram as primeiras ações de 

crescimento orgânico e o Campus Anália Franco surgiu como um divisor de águas, que 

marcou a nova trajetória de crescimento espacial, que não parou mais, pois chegaram os 

Campi Liberdade, Pinheiros e Paulista.

A Constelação cresceu, toda essa energia bruta não poderia ficar estagnada, restrita 

a um sistema fechado, portanto, era chegada a hora de extravasar em várias direções, 

levar sua luz do conhecimento a outras regiões, difundir o ensino de qualidade a quem 

estivesse disposto a trabalhar duro e se dedicar.  Assim começa o tempo das aquisições!

Através de um audacioso processo de aquisições, novas Instituições passam a 

fazer parte do grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Cada uma das recém-chegadas 

unidades passam a fazer parte da Constelação e recebem como novo logotipo uma 

estrela personalizada, marcando que, agora, elas e seus colaboradores fazem parte da 

história de sucesso da Cruzeiro do Sul Educacional. 

As aquisições de novas estrelas se iniciaram com o Centro Universitário Módulo, em 

2007, e com o Centro Universitário do Distrito Federal – UDF em 2008. A mais nova 

aquisição foi a UNIPÊ, de João Pessoa, na Paraíba, que chegou ao grupo em 2018.

Vimos muitas coisas nesse livro, tantos avanços e vitórias que condensá-las nessas 

considerações finais se torna tarefa ingrata. O que mais importa neste momento é que 

Cruzeiro do Sul Educacional não pode ser encarada como somente uma empresa do 

ramo educacional. Ela é mais do que isso: ela é viva, respira, pulsa e é de vanguarda. 

Quando dizemos que ela leva o conhecimento, talvez sejamos de certo modo sim-

plistas ou, ainda, equivocados, porque ela aprende com seus alunos, evolui com sua co-

munidade. Assim como uma criança, ela tem a capacidade de absorver todo o conhe-

cimento que está a seu dispor, aprendendo com acertos e erros e, de tudo isso, emanar 

seu fulgor, toda a sua luz a quem estiver de olhos abertos e ouvidos atentos. 

A Cruzeiro do Sul Educacional não envelhece, somente cresce e amadurece e 

assim permanecerá por longos anos, pois alunos, professores e funcionários que já 

passaram por ela levaram consigo inúmeras experiências e aprendizados e, ainda, 

deixaram também um pouco de si nesse processo. O mesmo acontecerá com as 

novas gerações, porque o conhecimento construído ficará para sempre, reverberan-

do pelo infinito. 
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Professores Gilberto Padovese, Wilson Zampieri,  
Hermes Ferreira Figueiredo e Helvécio Zampieri a caminho 
de Brasília para protocolar a Carta Consulta, exigência do 

MEC para aprovação dos primeiros cursos superiores.

“Educar é crescer.  
E crescer é viver. Educação  

é, assim, vida no sentido  
mais autêntico da palavra.”

Anísio Teixeira


