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sor Demi Getschko fala a PUC-SP em Notícias sobre a homena-

gem, o papel do Brasil na rede, espionagem e segurança. “Tudo 

que fazemos na internet fica em algum lugar. Por isso, cuidado: 

o que é colocado nela não desaparece”. Pág. 12

#62
Ano 6 - Maio 2014

www.pucsp.br
PUCSP.Oficial puc_sppuc_sp

Inclusão de surdos
A PUC-SP acaba de contratar 25 deficientes auditivos. Os novos fun-

cionários estão sendo capacitados pela Derdic para atuar na Universi-

dade. “Queremos que eles trabalhem em setores diferentes. É um jeito 

mais justo de dizer que a inclusão realmente aconteceu”, avalia Lúcia 

Russo, da DRH. Pág. 03.
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Campus Ipiranga

Arquivo Metropolitano: 
um mosaico histórico e social

Pág. 06 e 07

W
arton Li / Internet Society



O primeiro assunto desta edição de PUC-SP em Notícias é a in-
ternet. No Fala PUC-SP (pág. 08), repercutimos sua importância 
para os dias de hoje: dá pra viver sem ela? Como seria a vida? 
Na Entrevista do mês (pág. 12), conversamos com o professor 
Demi Getschko (Depto. Computação e Pós em Tidd). Por seu 
papel na implantação e desenvolvimento da web no Brasil, 
Demi foi nomeado para o Internet Hall of Fame. Nenhum brasi-
leiro antes dele recebeu tal homenagem.
A conexão e a colaboração, aspectos importantes da rede, 
estão presentes em outras reportagens. Quanto à primeira, 
destacamos a regulamentação dos estágios internacionais 
(pág. 03), que abre novas perspectivas para o intercâmbio: 
além do conhecimento acadêmico, a Universidade agora 
tem regras para facilitar a experiência profissional em outros 
países. Apresentamos uma disciplina inédita que discute, no 
curso de Medicina, a globalização da saúde (pág. 05); a parti-
cipação do professor Antonio Manzatto na reunião anual da 

alunas de Ciências Contábeis que ocuparam as quatro posições 
iniciais do Prêmio Hilário Franco (pág. 04). E contamos como 
foi a cerimônia que concedeu o título de Professora Emérita a  
Lucrécia D’Aléssio Ferrara (pág. 04).
Por fim, voltamos à rede. Esta edição de PUC-SP em Notícias 
expressa como este aspecto se faz presente na nossa Univer-
sidade multicampi. Além de notícias da Monte Alegre, da Con-
solação (o professor Demi e a participação de docentes em 
pesquisa sobre as oportunidades para o Brasil no mercado 
mundial de games, pág. 11) e de Sorocaba (a disciplina inédita 
da Medicina e a volta à Intermed), trazemos duas reportagens 
do Ipiranga. Uma é o encontro de universidades católicas, a 
outra traz as preciosidades do Arquivo Metropolitano (pág. 
06 e 07). A primeira capa do campus Ipiranga apresenta uma 
particularidade que certamente não seria conhecida pela po-
pulação dos demais campi não fosse o jornal. É para isso que 
estamos aqui. Colaboramos para conectar a comunidade.

Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior 
Brasileiras para Assuntos Internacionais (pág. 10); e o encon-
tro de universidades católicas para refletir sobre a qualidade 
e os diferenciais da educação fundada nos preceitos do cato-
licismo (pág. 10).
Em relação à colaboração, mostramos ação de alunos volta-
da à ampliação do banco de sangue do Hospital Sírio Liba-
nês e à conscientização sobre o tema, a campanha DOA PUC 
(pág. 09). Há outra iniciativa, a contratação de 25 funcionários 
surdos que estão sendo capacitados pela Divisão de Educa-
ção e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) 
para atuar na Universidade (pág. 03).

Noticiamos ainda duas vitórias para nossos estudantes: a volta 
dos atletas da Medicina à disputa da Intermed (pág. 05) e a das 
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Editorial

Desde o início de 2014, a Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) assumiu a área de 

Cerimonial da Reitoria. O objetivo é estabelecer um padrão profissional para a apresentação 

de grandes eventos, respeitando o protocolo e a programação, sem permitir, no entanto, que a 

formalidade seja um obstáculo a sua boa condução.

O setor iniciou a nova função recentemente, durante a sessão extraordinária do Conselho Uni-

versitário (Consun) que outorgou o título de Professora Emérita a Lucrécia D’Aléssio Ferrara e o 

5º Fórum das Instituições Católicas do Brasil (parceria da Universidade com a Associação Nacional 

de Educação Católica, Anec).

Ambas as atividades tiveram à frente a jornalista Mara Fagundes, que junto com os organizado-

res e com Claudio Junqueira, assessor de comunicação da PUC-SP, escreveu o texto e preparou 

os cerimoniais. Mara e Claudio fizeram contatos prévios com os coordenadores das solenida-

des para auxiliar no planejamento da programação; nos dias do Fórum e do Consun, além de 

apresentar as homenagens, palestras, seus participantes e autoridades, a equipe da ACI ajudou 

a organizar e controlar o cronograma, sempre atenta à duração dos pronunciamentos e dos 

intervalos.

Com a novidade, todos os grandes eventos da Instituição (como aqueles que contam com 

a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e 

grão-chanceler da PUC-SP, e da reitora Anna Maria Marques Cintra) serão apresentados por 

profissionais da ACI. A equipe está sendo preparada para a nova tarefa.

ACI
Cerimonial: formalidade 
sem rigidez

Thais Polato/ACI

Mara Fagundes na cerimônia do Consun

Mara (no púlpito) e Claudio (em pé, à dir. da mesa) no evento da Anec

Bete Andrade/ACI



Estágio internacional
Estude (e trabalhe) no exterior

Inclusão
PUC-SP contrata 25 surdos

03

Em oito anos, o número de estudantes que realizaram atividades no exterior saltou 
de 42 mil (em 2004) para 175 mil (em 2012), segundo a Brazilian Educational & 

Language Travel Association (Belta, associação que reúne as operadoras de inter-
câmbio estudantil e profissional). 
De olho na tendência de internacionalização dos cursos e visando incrementar a 
formação do aluno, a PUC-SP regulamentou, no início do ano, o estágio internacional 
– modalidade em que o estudante mantém o vínculo com a Universidade enquanto 
trabalha em outro país. A responsável pela Coordenadoria Geral de Estágios (CGE), 
professora Myrt Thânia de Souza Cruz, comemora a novidade. “O ano de 2014 será 
um marco inicial deste trabalho, que pretende ser um divisor de águas”, afirma.
A duração da vivência profissional e o aproveitamento das horas como atividades 
complementares dependem do projeto pedagógico de cada curso. Segundo Myrt, é 
necessário que o aluno avalie se está na hora de programar uma viagem para fora do 
país com o objetivo de trabalhar: “Essa experiência faz toda a diferença na formação, 
mas não é benéfica nos primeiros anos do curso.”
Para fazer o estágio internacional, o estudante precisará pagar o valor equivalente a 
um crédito acadêmico. As vagas são divulgadas pela CGE (estágios@pucsp.br) e pela 
Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais (dci-arii@pucsp.br), de acordo 
com a necessidade das empresas parceiras da PUC-SP.
A modalidade também pode ser utilizada por estudantes que moram no exterior e 
querem adquirir conhecimento prático da carreira no Brasil. Como é necessário ter 
vínculo com alguma instituição de ensino superior para estagiar no país, a PUC-SP 
se colocou a disposição das universidades e, de acordo com Myrt, já recebeu alunos 
estrangeiros. (M. F.)

“Será uma boa oportunidade para os ouvintes conhecerem os surdos e verem 
como somos capazes de nos comunicar”, afirma Henrique Gandolfi Zacharias. 
Ele é um dos 25 deficientes auditivos contratados recentemente para trabalhar 
como auxiliar administrativo na PUC-SP.
Os novos funcionários (foto) estão sendo capacitados pela Divisão de Educação 
e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic). O curso aborda temas 
como Direitos Humanos, saúde e prevenção, cidadania, mercado de trabalho, di-
versidade cultural, informática e Língua Portuguesa. A Derdic também fará uma 
oficina de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para os funcionários que trabalha-
rão com os surdos. “A ideia é que cada setor tenha um deficiente trabalhando, 
porque é um jeito mais justo de dizer que a inclusão realmente aconteceu”, avalia 
Lúcia Russo, supervisora de Desenvolvimento de Pessoas da Divisão de Recursos 
Humanos (DRH). 
“A Universidade está me dando uma oportunidade de ter mais acesso à infor-
mação. Quero tentar cursar uma graduação e acredito que a troca entre surdos e 
ouvintes vai possibilitar meu crescimento”, diz André Luis Augusto de Souza, que 
será recebido com o mesmo entusiasmo. “A PUC-SP tem um espaço mais huma-
no para acolher esse grupo e tem ofertas de trabalho que valorizam a educação. 
Isso tende a ser um atrativo”, observa Lúcia. 
A Instituição tem deficientes em seus quadros administrativos desde 2004; atu-
almente, são 111 profissionais. (P. L.)
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Professora Emérita
Lucrécia: rigor e inventividade

Ciências Contábeis
Alunas se destacam em premiação

As quatro primeiras colocadas do Prêmio Hilário Franco de 2014 são alunas do curso de Ciências Contábeis da PUC-SP. 
A vencedora é Vanessa Machado Perino, orientada pelo professor Claudio Rafael Biffi, com a monografia A questão da 
subjetividade para a mensuração e divulgação do valor justo dos ativos biológicos florestais.
O segundo lugar ficou com Jacqueline Lourdes Dilinskir, autora do estudo O relato integrado na visão do seu público alvo 
(que teve orientação do professor Fernando de Almeida Santos). A terceira colocação foi de Táthia dos Santos Souza e 
o trabalho Taxas de Depreciação de Imobilizado antes e depois da adoção do CPC 27: Uma análise das maiores companhias 
do país em vendas líquidas em 2012 que pertencem ao novo mercado da BM&Bovespa. A monografia foi orientada pelo 
professor Alexandre Gonzáles. Priscilla Silva Silvestrin recebeu a quarta classificação pela monografia O termo “perícia 
contábil” e sua significação em decisões judiciais de primeira instância no Estado de São Paulo no ano de 2012, com a orien-
tação de Claudio Rafael Biffi.
A premiação, realizada há 13 anos pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, tem o objetivo de incentivar os estu-
dantes a realizar pesquisas de cunho prático, científico ou de assuntos relacionados ao desenvolvimento profissional da 
Contabilidade ou das entidades desta área. O anúncio dos ganhadores aconteceu na cerimônia que celebrou o Dia do 
Contabilista, em 25/4. (T. Pa.)

A PUC-SP homenageou, na manhã de 16/4, uma das personagens mais marcantes de sua história. Em sessão extraordinária do 
Conselho Universitário (Consun), repleta de familiares, colegas de docência e ex-alunos, Lucrécia D’Aléssio Ferrara recebeu o 
título de Professora Emérita.
Graduada pela Universidade em 1959, no ano seguinte Lucrécia ingressou na carreira acadêmica. Ficou até 1987 na PUC-SP, 
para onde retornou em 2003. Entre os discursos que marcaram o evento, dois aspectos da laureada se destacaram – o primeiro, 
relacionado a sua atuação como docente e pesquisadora, o segundo, como gestora.
“Aprendi a escrever por sua paciência como professora. Sua forma de ensinar está na memória de todos nós que fomos seus alu-
nos”, afirmou a reitora Anna Cintra. “São mais de cem orientações de dissertações e teses. O trabalho de Lucrécia impressiona não 

Vanessa e seu orientador (à esq. da aluna) comemoram o prêmio
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apenas pela quantidade, mas também pela influência que exer-
ceu”, disse a professora Ana Zilocchi, proponente da concessão 
do título. “Quase todos os docentes do Departamento de Arte 
foram seus estudantes. Aprendemos com sua fala firme, segura e 
qualificada”, completou, lembrando ainda a participação da ho-
menageada na leitura do texto e preparação dos alunos-atores 
da peça Morte e Vida Severina (1965).
Suas realizações como gestora também foram mencionadas: a 
ação para implantar o primeiro setor de pós-graduação do Bra-
sil, no final dos anos 60, e a Faculdade de Comunicação e Filoso-
fia (que surgiu com a fusão das Faculdades de Filosofia, Ciências 
e Letras “Sedes Sapientiae” e São Bento), no começo da década 
de 70; a criação do Pós em Teoria Literária e o desenvolvimen-
to do programa para Comunicação e Semiótica, anos depois. O 
diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 
(Faficla), Márcio Fonseca, usou os termos “rigor, inventividade e 
potência” para sintetizar a capacidade de docência e gestão de 
Lucrécia. “Ao posicionar-se no lugar em que está ela é capaz de 
concebê-lo de forma diferente, de imaginá-lo melhor”, declarou.
Mas, se Márcio se referiu ao espaço outro – ao além do dia-a-dia 
–, em seu discurso Lucrécia retornou ao próprio cotidiano – a 
aula. Ao comentar sua trajetória, considerou-a do ponto de vis-
ta teórico, isto é, vinculada sempre ao desenvolvimento do co-
nhecimento. Foi assim, por exemplo, que as dificuldades para a 
implantação da pós-graduação viraram “questão de linguagem, 
não de gestão”, a transformação do Pós de Teoria Literária em 
Comunicação e Semiótica não era “um novo programa, mas algo 
que estava em germe no primeiro” e sua ida para a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP (onde trabalhou de 1974 
a 1998) não foi um deslocamento para outra área, e sim uma 
“ampliação do campo de pesquisa”.
Lucrécia finalizou essa aula com poesia. Disse que a homena-
gem trazia “um sugestivo convite para continuar, uma saudação 
de boas-vindas, como se tudo fosse recomeçar”. (T. Pa.)

Cerimônia de outorga do título, no Tucarena; no detalhe, a Professora Emérita Lucrécia Ferrara
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Ciências Contábeis
Alunas se destacam em premiação

Medicina
Saúde Global: disciplina inédita

Esportes
Medicina volta à Intermed

Juliana Ferraz

No mesmo dia em que se comemora o Dia Mundial da Saúde 
(7/4), os alunos do 6º ano do curso de Medicina assistiram à pri-
meira aula de Saúde Global e Diplomacia da Saúde (foto). Até 
então, a disciplina era inédita em um curso de graduação no país. 
De acordo com a professora Maria Carolina Loureiro, responsável 
pela matéria, em um mundo globalizado como o de hoje é impos-
sível individualizar a saúde. “As viagens internacionais estão mais 
acessíveis. Com isso, não podemos tratar a questão isoladamente 
em cada país. Os vírus, assim como as pessoas, também ganharam 
mais mobilidade”, salienta. “Durante o ano, falaremos sobre epi-
demiologia, antropologia, prevenção de doenças e estratégias de 
políticas públicas nacionais e internacionais. Os alunos discutirão 
sobre soluções que transcendem as fronteiras nacionais e têm  
impacto mundial no desenvolvimento.” 
Entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, a docente realizou 
especialização sobre o tema na Escola de Relações Internacio-

A Associação Atlética Acadêmica Vital Bra-
zil (AAAVB), dos estudantes de Medicina, 
obteve o vice-campeonato da Pré-Inter-
med. O torneio reuniu dez modalidades 
esportivas e foi disputado entre os dias 12 
e 19/4, em Taquaritinga (334 Km de São 
Paulo), por onze escolas médicas do Esta-
do de São Paulo.
Com o resultado, a Medicina da PUC-SP 
volta a disputar a Intermed após cinco 
anos. “Finalmente conquistamos nosso 
objetivo: voltamos ao lugar de onde nun-
ca devíamos ter saído!”, comemora Fabio 
Wainstein Silber, presidente da AAAVB, em 
carta publicada no site da entidade (www.
medsorocaba.com). “A Intermed desse ano 
já tem data (30/8 – 6/9). E vai ser históri-
ca. Vamos chegar gigante, nas quadras e 
na arquibancada. Quero ver 1000 pessoas 
de bata amarela cantando e torcendo pela 
gloriosa Med Soroca”, convoca. A Intermed
reunirá representantes de seis instituições 
de ensino de Medicina e também será re-
alizada em Taquaritinga. (T. Pa.)

 Juliana Ferraz / SZS Com
unicação

Alunos de Medicina e professores com o troféu do vice-campeonato da Pré-Intermed
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nais de Genebra (Suíça), instituição famosa por formar diplomatas 
para a Organização das Nações Unidas. Segundo ela, a saúde global 
aborda três grandes temas: segurança internacional, justiça social e 
economia. “Questões políticas e econômicas estão diretamente liga-
das ao surgimento de doenças, como desigualdade social e pobreza. 
Saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social, e 
não apenas a ausência de patologias”, destaca.
O assunto é recente, observa a professora. Quem iniciou sua discussão, 
em 2009, foi a alemã Ilona Kickbusch, que conduziu os primeiros es-
tudos sobre saúde global junto à Organização Mundial de Saúde. Na 
PUC-SP, a novidade foi bem aceita pelos alunos. “Nessa primeira aula 
já aprendi várias coisas sobre saúde e globalização. Anteriormente 
eu não conseguia estabelecer uma conexão entre esses dois temas. 
Acredito que a disciplina despertará nossa reflexão e a consciência 
do nosso papel como profissionais”, considera o estudante Leandro 
Louzada Ribeiro.
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Arquivo da Cúria Metropolitana
Milhões de preciosidades no 
campus Ipiranga

Thaís Polato

Em 1753, na cidade de Curitiba (PR), um noivo se viu em apuros. Uma 
mulher o acusava de já ter feito promessa de casamento, na cidade de 
Guaratinguetá, para outra moça que não era a sua noiva. O homem se 
defendeu, dizendo que não havia feito promessa nenhuma, que seria im-
possível, já que na ocasião estava em romaria para Aparecida do Norte, 
em São Paulo. Problema desfeito, o homem se casou em paz. A história 
toda está registrada no processo matrimonial do acusado, um dos mi-
lhões de documentos existentes no Arquivo Metropolitano “Dom Duarte 
Leopoldo e Silva”, mais conhecido como Arquivo da Cúria Metropolitana 
de São Paulo (ACMS), que funciona no campus Ipiranga.
“O nosso acervo documental é um patrimônio da Igreja e de toda a socie-
dade. As informações deles nos ajudam a montar um mosaico histórico 
e social do país”, afirma Jair Mongelli Junior, diretor técnico do ACMS. “O 
processo matrimonial de Curitiba, por exemplo, mostra costumes da épo-
ca: promessas de casamento, mesmo feitas só oralmente, eram levadas 
a sério e resultavam em acusações e processos. O depoimento do noivo 
revela ainda que, já em 1753 e apesar da precariedade dos sistemas de 
comunicação, a devoção por Nossa Senhora Aparecida era grande a pon-
to de uma romaria sair de Curitiba para vir até a cidade onde a imagem 
havia aparecido apenas alguns anos antes, em 1717”, complementa Jair.
O documento mais antigo do acervo é um casamento realizado na Sé, 
em 1632. Só de processos matrimoniais existem no Arquivo cerca de 4 
milhões. Este número aumenta a cada dia, pois grande parte do trabalho 
realizado pelos dez funcionários do ACMS são as notificações de casa-
mentos que incluam pessoas batizadas em São Paulo e sejam celebra-
dos em qualquer parte do mundo.
A entidade é presidida pelo cônego Martin Segú Girona e seu acervo 
está à disposição de pesquisadores e interessados em geral. “Cerca de 
30% de nossa clientela são descendentes de imigrantes europeus que 
buscam informações em registros de batismo e casamento de antepas-
sados para obter cidadania europeia”, afirma Jair. Outros 40% realizam 
pesquisas acadêmicas, principalmente nas áreas de História, Arquitetura, 
Turismo, Ciências da Religião, Restauro, Música e Filologia. Os 30% res-
tantes são genealogistas, pessoas interessadas em histórias de paróquias, 
municípios, congregações religiosas, bairros e até mesmo aqueles que 
procuram documentos para comprovar direito a herança.
Desde 2005, o ACMS realiza cursos de organização de arquivos eclesi-
ásticos, pelos quais já passaram cerca de mil pessoas, de mais de 120 
dioceses de todo o país. Há sete anos, produz um projeto de memória da 
Igreja em DVD. 
Na página seguinte, conheça algumas curiosidades do Arquivo. Para fa-
zer uma visita é necessário agendar pelos telefones (11) 2272-3644 ou 
2272-3726 ou arquivo.curia.sp@terra.com.br.
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Jair Mongelli Junior, diretor técnico do ACMS
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Conheça algumas 
curiosidades do Arquivo

- 12 mil livros manuscritos
- 8 milhões de registros de batizados desde 1640 até hoje
- 4 milhões de processos matrimoniais desde 1632 até hoje
- 300 mil óbitos desde 1686
- 450 mil plantas e projetos arquitetônicos
- 40 mil fotografias desde 1871 (na foto, a fachada do campus Ipiranga nos anos 1950) 
- 460 partituras de músicas religiosas dos séculos 18 e 19

Família imperial
- Documentos assinados por Pedro I (foto ao lado) e Dom João VI 
- Batismo, casamento e óbito da Marquesa de Santos 

Crimes
O Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo tem em seu acervo uma série de processos criminais:

- Processo contra Joana Dias e sua prima Lucrécia Dias por falsa santidade e idolatria, em 1758. Joana dizia ter po-
deres sobrenaturais (conversava com imagens de santos, previa o futuro, revestia-se de um caráter santificado, era 
visionária de demônios e catástrofes). Muitos iam até ela interessadas em curas e milagres e a prima cobrava por 
pedaços de pano da roupa de Joana. Joana teve como pena degredo para Goiás e Lucrécia, para Angola.

- Processo contra Pascoal José de Moura por crime de feitiçaria, em 1765 (foto ao lado, acima). O acusado andava 
com diversas orações dobradas no bolso, “contra os inimigos” e “contra a morte por faca e bacamarte”. Todas elas 
continham desenhos (foto ao lado, abaixo) e foram consideradas patuás, o que não era adequado.

“Censo populacional”
Um exemplo interessante de como os documentos do ACMS ajudam a traçar um retrato da sociedade em cada 
época é o “Ról das Famílias”, de 1802. Pela legislação da Igreja, principalmente no período colonial, as pessoas eram 
obrigadas a se confessar e comungar uma vez por ano. Para fazer o controle, o padre passava de casa em casa e até 
na cadeia, registrando o nome de todas as pessoas e acabava por fazer uma espécie de censo populacional. Na foto 
abaixo, detalhe da lista de uma casa, com o nome do senhor e dos escravos.

Fotos: Thaís Polato / ACI

Acervo

Documentos

Escravidão
Ao chegar a uma paróquia, por volta de 
1860, um padre registra anonimamente 
um raro manifesto no livro “Baptisados 
de Escravos – 1850-1873” (foto à dir.).

Jornal “O São Paulo”

O ACMS tem a coleção com-
pleta do jornal “O São Paulo”, 
que existe desde 1956. Na 
foto à dir., reportagem sobre 
a primeira missa rezada em 
Língua Portuguesa no Bra-
sil, em 1964.
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Fala PUC-SP
25 anos de internet
No dia 12 março de 1989, o engenheiro britânico Tim Berners-Lee publicou um artigo sobre um sistema de compartilhamento de informações. O objetivo original era melhorar a comunicação entre 
laboratórios universitários, facilitando o acesso e a troca de informação entre pesquisadores. Você talvez não conheça essa história e seus antecedentes (a ideia de conectar computadores em rede 
já vinha desde os anos 1950, para uso militar dos EUA). Mas usa todos os dias a aplicação que resultou daquele artigo de Berners-Lee: a internet. Em 25 anos, a rede mundial extrapolou suas finali-
dades iniciais e se tornou comum na vida de bilhões de pessoas. Afinal, ela é uma necessidade ou é possível viver sem? Como seria o nosso cotidiano se a web não existisse? Foi o que perguntamos 
à comunidade nesta edição de PUC-SP em Notícias; as respostas, você confere nesta página.
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Seria um desafio para todo mundo que nasceu depois de 
1990, como voltar a uma época medieval. Mas seria melhor 
para as relações humanas, porque não ficaríamos só no 
computador. As pessoas iam voltar a se encontrar e a man-
dar cartas, o que acho mais afetivo. E haveria mudanças 
no aspecto acadêmico: antigamente, era preciso estudar, 
se esforçar para saber. Não vinha tudo na ponta da língua.
Gabriella Rocha, estudante de Comunicação Social: Publi-
cidade e Propaganda
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Acho que haveria menos comunicação. A internet foi um 
avanço, aproximou os indivíduos e as regiões do mun-
do. Sem ela, nós nos relacionaríamos mais com quem já 
é próximo, os familiares... As pessoas voltariam a enviar 
cartas para conversar, dando mais trabalho aos Correios. 
Ela também é muito usada na área de entretenimento; 
na falta da internet, só poderíamos recorrer à TV.
Natalie Costa e Souza, estudante de Ciência da  
Computação

Minha vida sempre foi sem ela. Sou do tempo da máquina de 
escrever, fiz cursos de datilografia... A internet é um avanço 
na área de pesquisa, mas acho que é excessiva. O contato se 
perdeu. Um grupo de jovens se senta, você acha que eles vão 
conversar, mas fica cada um no seu celular. E há uma expo-
sição exagerada nas redes. Não sou contra, ela trouxe bene-
fícios, mas também distúrbios. É preciso mediar, controlar os 
excessos.
Silvia Santana, aluna da especialização em Psicopedagogia

É difícil imaginar. Diferente de uma publicação como revista, 
que ficam mais restritas, a internet tem fontes de informação 
mais amplas e dá acesso a vários pontos de vista. Ela fez 25 
anos, mas ainda está se desenvolvendo. As redes sociais, por 
exemplo, criam essa falsa ideia de proximidade. Sem isso, é 
preciso arranjar outros meios para se relacionar. Mas ela não 
é ruim. Facilitou nossa vida, é uma evolução presente no coti-
diano de todo mundo.
Hugo Matsunaga, aluno de Direito
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A internet facilita nosso trabalho. Aqui no Protocolo, os 
comunicados da Reitoria vinham impressos, tínhamos 
que enviar para todo mundo. Hoje acabou a papelada. 
A informação vai por e-mail, e com mais rapidez. Além 
disso, a maioria das coisas se resolve pela rede, como 
serviços de banco. Sem ela, a cidade para, fica o caos.
David Valdivino dos Santos, funcionário do Protocolo 
Central

Ela tem o lado bom e o ruim. Na pesquisa, facilita muito. 
Podemos consultar bibliotecas e arquivos de outros países, 
é fascinante. Se ela não existisse, o acesso a essas infor-
mações seria mais restrito, como era antes. Há ainda uma 
liberdade, qualquer um pode dizer o que pensa na rede. 
Sem a internet, a liberdade de expressão ficaria reduzida 
aos meios tradicionais. Não haveria tanta participação, tan-
tas vozes.
Eduardo Scarfoni, doutorando do Pós em Educação: História,  
Política, Sociedade

A vida sem internet seria super possível. As pessoas teriam 
um relacionamento diferente daquele que têm hoje, iriam 
se olhar mais, se sentir mais, atentar mais umas às outras. 
Seria mais difícil de preparar reuniões e encontros, a gente 
teria que pensar em uma outra dinâmica, totalmente dife-
rente, para se organizar. Mas dá pra fazer, até na época da 
ditadura o pessoal conseguia.
Alice Francelino, estudante de Serviço Social
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Sou de uma geração sem internet, mas, hoje, estamos 
cada vez mais dependentes dela. Acredito que, se apren-
dermos a moderar o uso, podemos aproveitar o melhor 
do mundo offline.
Larissa Cunha, aluna de Medicina (à dir.)

É díficil imaginar como seria nossa vida sem a internet. 
Acho que seria muito diferente, mas, como tudo na vida, 
podemos nos adaptar a ficar sem essa ferramenta.
Carlina Ricci, aluna de Medicina (à esq.)
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Palavra da reitora
O mês de maio foi bastante movimentado na 
Universidade. O campus Ipiranga sediou o 5o 
Fórum das Instituições de Ensino Superior 
Católicas do Brasil, evento da maior impor-
tância não apenas por sua história, mas por 
seu tema atual e relevante: Construindo a 
Qualidade nas Instituições Católicas.
E o que significa “construir qualidade”, senão 
um trabalho diário de aprimoramento das 
ações, em busca da excelência acadêmica?
O Fórum também foi uma oportunidade de 
testarmos, com sucesso, o novo serviço de Ce-
rimonial da PUC-SP, agora coordenado pela 
ACI (Assessoria de Comunicação Institucional).
A ACI representou ainda a Universidade em 
dois importantes eventos, que agregaram 
em conteúdo e permitiram a capacitação de 
nossos gestores: a 17ª edição do Congresso 
Brasileiro de Comunicação Corporativa, rea-
lizado em São Paulo e cujo tema central foi 
Inteligência e comunicação estratégica na 
era da sociedade participativa; e o Fórum de 
Comunicação e Marketing, no Rio de Janeiro, 
que discutiu a gestão da comunicação nas ins-
tituições católicas de ensino.
O encontro, promovido pela Anec (Associação 
Nacional de Educação Católica do Brasil), foi 
realizado na Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-Rio), onde foram 
iniciados contatos para o aprimoramento de 
algumas das nossas ações de comunicação 
institucional.
Destaco, por fim, uma decisão estratégica por 
nós tomada, que foi a troca da empresa de se-
gurança da Universidade. Escolhida após con-
corrência, a nova prestadora de serviços possui 
vasta experiência com instituições de ensino 
superior e fará uma transição suave, em que a 
paz da comunidade não será afetada.

Profa Anna Cintra

Bete Andrade

O Grupo Tapa volta ao Tucarena, a partir de 6/6, com o espetáculo 
Retratos Falantes. Coletânea de monólogos escritos para a TV in-
glesa pelo consagrado autor inglês Alan Bennett, a série Talking 
Heads fez tanto sucesso que foi adaptada para o teatro. A monta-
gem do Grupo Tapa traz dois dos doze monólogos, intepretados 
pelos atores Brian Penido Ross (na foto, à dir.) e Zécarlos Machado 
(na foto, à esq.). 
“Os textos retratam a classe média baixa inglesa, pessoas que 
ninguém nota. Bennett humaniza esses indivíduos socialmente 
marginalizados, eles falam do seu próprio ponto de vista”, explica 
Ross. Machado observa: “são personagens que às vezes assustam, 
surpreendem, provocam terror e algumas vezes até piedade. É 
um espetáculo muito provocador, já me esperaram na saída para 
contar coisas pessoais. Tem quem chore durante a apresentação 
e há aqueles que são ideologicamente contra”. Ele diz que inter-
pretar o terapeuta de Sessão de Terapia, na TV, e esse outro lado, no  
palco, “é meio como fazer o médico e o monstro”. 
Retratos Falantes fica em cartaz às sextas e sábados (22h) e aos 
domingos (19h). Informações: www.tuca.com.br. (B. A.)

Grupo Tapa 
De volta ao Tucarena 

Fala PUC-SP
25 anos de internet

PUC Jr. Consultoria 
Doação de sangue e 
cidadania

A PUC Jr. Consultoria, em parceria com o Hospital  
Sírio-Libanês e o apoio da Pastoral Universitária, realizou 
no dia 24/4 o DOA PUC (foto). A iniciativa teve como obje-
tivo aumentar o estoque do hemocentro da instituição e 
incentivar a doação de sangue por parte dos estudantes, 
a fim de suprir a falta diária de bolsas no Brasil. 
Para Gabriel Cursi, estudante de Administração e diretor 
de eventos da PUC Jr. Consultoria, a campanha é impor-
tante para a Universidade e a sociedade. “Estamos mui-
to felizes, pois temos batido recordes nos últimos anos. 
A aceitação é tão grande que várias vezes, por falta de 
material para a coleta, tivemos que dispensar algumas 
pessoas. Temos vontade de fazer mais vezes, mas depen-
demos do cronograma dos bancos de sangue móveis”, 
explica.
A aluna Vitória Luisa Rodrigues (Relações Internacionais) 
fez uma doação pela primeira vez. Ela diz que já alimenta-
va o desejo de colaborar, mas faltava oportunidade. “Ini-
ciativas como essa são muito interessantes. É um gesto 
de solidariedade que também conscientiza”, afirma. (B. A.)
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Evento em SC
Educação internacional
O professor Antonio Manzatto, assessor de Assuntos Internacionais e Institucio-
nais, participou da reunião anual da Associação de Assessorias de Instituições 
de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais (Faubai). O evento, 
que teve o tema A Educação Superior Brasileira: construindo parcerias estratégicas, 
foi realizado entre os dias 13 e 15/4, em Joinville (SC).
De acordo com Manzatto, a participação da PUC-SP foi importante para renovar 
as relações com os parceiros e sondar a possibilidade de desenvolvimento de 
novos acordos de cooperação. “O contato com instituições nacionais foi bastan-
te interessante, com especial destaque para os representantes das outras PUCs”, 
comenta.
O evento contou com cerca de 400 representantes de IES brasileiras e estran-
geiras, além de especialistas e membros de organizações governamentais e em-
presariais do Brasil e do exterior, em palestras gerais e outras sessões paralelas. 
“Destaque-se o alto nível dos participantes de tais exposições, representantes 
de grandes organismos que têm por tarefa promover a educação internacional”, 
afirma Manzatto.
A 26ª Conferência da Faubai (na foto, a sessão de abertura) foi organizada pela 
Universidade da Região de Joinville (Univille), com apoio da Universidade Esta-
dual de Santa Catarina (Udesc) e do Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Da redação

Universidades católicas 
Excelência acadêmica e comunitária

D
ivulgação U

niville

Mara Fagundes

Reitores, pró-reitores e diretores se reuniram nos dias 8 e 9/5, no campus Ipi-
ranga, para refletir sobre a identidade e a busca pela excelência acadêmica nas 
universidades católicas. Para a reitora da PUC-SP, Anna Maria Marques Cintra, 
o encontro promoveu um debate muito relevante. “A construção da qualidade 
depende de um trabalho diário de aprimoramento das ações. Só conseguiremos 
resultados positivos envolvendo toda a comunidade: professores, alunos, fun-
cionários e gestores”, afirma.
O 5º Fórum das Instituições Católicas do Brasil foi organizado pela Associação Na-
cional de Educação Católica (Anec) em parceria com a PUC-SP. Vice-presidente 
da Anec e presidente da Câmara de Ensino Superior da entidade, o irmão Frede-
rico Unterberger considera fundamental o diálogo entre as universidades, não 
só para aumentar a qualidade como também para responder às necessidades 
da sociedade. “Os fóruns oferecem uma oportunidade de intercâmbio das boas 
práticas realizadas, de forma que cada uma possa progredir e instalar um pro-
cesso de qualificação próprio”.
Neste ano, a Anec homenageou o irmão Clemente Ivo Juliatto. Durante sua con-
ferência, o religioso, que esteve à frente da PUC-PR por 16 anos, elencou carac-
terísticas do que considera “a boa escola católica”, entre elas organização, edu-
cadores competentes e a promoção de valores. “A paz, o respeito com o próximo, 
a preocupação com os menos favorecidos são valores de interesse de todos. Se 
as instituições forem católicas em sua essência, irão perceber esta aceitação”.

Bete Andrade/ACI

Reitora Anna Cintra (centro), ao lado de participantes do Fórum da Anec
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Expediente

As áreas para plataformas mobile (celulares e tablets) e de jogos sérios (com fins educati-
vos ou corporativos) são aquelas em que o Brasil tem grandes possibilidades de inserção no 
mercado mundial de games. É o que aponta um estudo financiado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para mapear a indústria mundial, identificar 
oportunidades de desenvolvimento e propor políticas públicas para estruturar o planejamen-
to estratégico do país neste setor.
A pesquisa foi liderada pelo professor Afonso Fleury (POLI-USP) e contou com quatro docen-
tes do curso de Jogos Digitais da PUC-SP: Ivelise Fortim (da área de Psicologia), Luis Carlos 
Petry (Pós em Tidd), David Oliveira Lemes e Reinaldo Ramos. No total, o trabalho envolveu 25 
pesquisadores – da PUC-SP, USP, UFRJ, UFBA e UFPe. Ao todo, foram mapeados quatro grandes 
ecossistemas da indústria de jogos: consoles e PC caixa (que inclui os massive multiplayer  
on-line games, MMOs); distribuição pela internet; plataforma mobile; e serious games. 
Além de educacionais, os jogos sérios são voltados ainda à capacitação profissional, ao concei-
to de cidadania e a objetivos sociais. Eles apresentam como diferencial estratégico a produção 
sob demanda e, segundo a pesquisa, atualmente no Brasil os negócios se concentram na pro-

dução de material digital para apoio didático. “Mas há oportunidades surgindo, especialmente 
no campo da saúde”, observa a professora Ivelise Fortim (PUC-SP), que coordenou o relatório 
sobre este tipo de game.
Os jogos mobile são mais interessantes para os brasileiros do ponto de vista da inserção co-
mercial. O estudo aponta que segmentos fortes e tradicionais, como o de consoles e MMOs, 
são mercados maduros, com altas barreiras de entrada (tanto pela necessidade de investi-
mento como pelo acesso à distribuição). Já os games para dispositivos móveis têm custos 
de produção mais baixos, mais facilidade de entrada e distribuição. No entanto, o professor 
Reinaldo Ramos (PUC-SP), especialista nesta área, pondera que “apesar de ainda ter muitas 
oportunidades, o mercado mobile está cada vez mais competitivo e sofisticado”. 
A pesquisa contou com diversos relatórios auxiliares – entre eles o Vocabulário e a Ontolo-
gia dos games, produzido pelo professor Luis Carlos Petry (PUC-SP), e o 1º Censo da Indústria  
Brasileira de Games Digitais. Os resultados foram apresentados aos em abril gestores do BNDES, 
e no dia 13/5 ao público em geral, durante o BIG Festival (importante evento nacional do se-
tor). Par ver o estudo, acesse www.bndes.gov.br. (T. Pa.)
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Entrevista do Mês Demi Getschko

Bete Andrade

No dia 8/4, em Hong Kong (China), o professor Demi 
Getschko (Depto. Ciência da Computação) se tornou 
o primeiro brasileiro a integrar o Internet Hall of 
Fame. Ele é um dos 24 líderes e inovadores, de 13 
países, escolhidos pela Internet Society em reconhe-
cimento às contribuições significativas para o desen-
volvimento e avanço da rede.
Formado em Engenharia Elétrica pela USP, Getschko 
foi um dos responsáveis pela primeira conexão bra-
sileira à internet – com a ligação entre a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) e a ESNet (Energy Sciences Network), nos Esta-
dos Unidos, em 1991. Atualmente, é conselheiro do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil e diretor-presi-
dente do Núcleo de Informação e Coordenação.
Na PUC-SP, ajudou a implementar o curso de Ciência 
da Computação, ministra aulas sobre Redes (Pós em 
Tecnologias da Inteligência e Design Digital, Tidd) e 
orienta pesquisas de mestrado e doutorado.

O que é o Hall da Fama da internet e qual a importân-
cia de ter um brasileiro neste grupo? 

O Hall da Fama existe há três anos e está dividido 
em três categorias: “Pioneiros”, “Inovadores” e “Co-
nectores”. Os pioneiros são aqueles que participaram 
do desenvolvimento da estrutura inicial da rede: Vint 
Cerf, Steve Crocker, Jon Postel, Louis Pouzin, entre ou-
tros. É uma categoria muito especial. Os inovadores 
usaram a infraestrutura criada pelos pioneiros para 
gerar serviços. Por exemplo, Tim Berners-Lee ao in-
ventar a web. A última são os conectores, pessoas 
que ajudaram a levar a internet para diversos países, 
com suas características e vicissitudes. Eles abrem 
a nomeação por alguns meses, recebem sugestões, 
e então o comitê julga os candidatos. Neste ano al-
guém submeteu meu nome e me escolheram, para 
minha honra. Mas sou apenas um dos muitos que 
trabalharam na internet brasileira. Há um lado bom 
na entrada de um brasileiro. É o reconhecimento do 
papel e da nossa liderança em muitos aspectos da 
internet.

Você imaginava que ela se tornaria essencial para a 
vida das pessoas?

Em 2000, me perguntaram sobre o futuro da internet. 
Eu disse “na minha opinião, ela deve sumir, da mesma 
forma em que ninguém se preocupa com a eletrici-
dade. Você liga na tomada e funciona”. A ideia é que 
ela não seja visível como rede, o que deve ficar apa-

“Na internet, o direito ao 
esquecimento é inviável”

rente são suas aplicações. O importante na história 
foi o surgimento da web, por volta de 1992. A internet 
original era basicamente texto, e com a web o usu-
ário final passou a poder fazer uma página, colocar 
fotos, som e vídeo. Essa inovação mudou tudo. Tornou 
a internet atrativa e mudou o jeito de navegar. Hoje 
qualquer indivíduo com celular e câmera pode foto-
grafar e repassar para a rede em segundos. Quando 
o usuário tem a experiência da informação aberta e 
instantânea, sua vida muda significativamente. 

Depois do escândalo Edward Snowden (ex-funcionário 
da CIA e da NSA que tornou público detalhes de progra-
mas de vigilância dos EUA), podemos considerar seguro 
fornecer dados pessoais e imagens pela rede?

Existe um fardo jogado nas costas da internet que 
é injusto. Já havia espionagem antes dela e vai 
continuar a ter. Se examinarmos o que foi consi-
derado escandaloso nesse processo, veremos que 
o monitoramento indevido de telefone celular 
tem a ver com telefonia e não com internet. Es-
pionagem na rede seria vazar o correio eletrônico 
de alguém, vasculhar o browser. Isso existe, mas 
o que foi denunciado é o monitoramento de trá-
fego de dados em cabo óptico submarino, isto é, 
uma quebra na estrutura das telecomunicações. 
Sem dúvida a confiança na internet foi abalada, 
o que gerou um monte de discussões. Mas como 
ela tende a ser muito reativa, do ponto de vista 
tecnológico, vai tentar consertar o problema in-
ternamente, antes que outros façam. 

Mas ela é segura?

A internet traz alguns paradigmas novos. Por exem-
plo, você não pode pedir pra quebrar o sigilo do seu 
correio normal, pois depois que foi entregue na sua 
casa está sob o seu controle e você pode fazer o que 
quiser com ele. O correio eletrônico não é contro-
lado por nós, mas por quem o armazena. O que tor-
na perfeitamente possível pedir a quebra do correio 
eletrônico de um ano atrás. Isso fica guardado, e não 
é má intenção do provedor de serviço. Ele deve ter 
uma cópia caso aconteçam problemas na máquina 
ou o usuário precise recuperar informações. O e-mail, 
como tudo na rede, é algo que não tende a sumir. 
Tudo o que fazemos na internet fica eternamente em 
algum lugar. Por isso, o direito ao esquecimento, na 
minha opinião, é tecnicamente inviável. É um aviso 
aos internautas: tomem cuidado, pois alguma coisa 
colocada na rede, sobretudo se fizer sucesso, nunca 
mais sumirá. 

O que é o Marco Civil e o que muda efetivamente?

É um conjunto de princípios que valem para prote-
ger a internet. A rede não é culpada pelo conteúdo 
colocado nela. Você não pode onerar o meio porque 
alguém o usa mal. Baseado nessa preocupação, du-
rante um ano e meio o Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) discutiu o tema. Isso gerou um conjun-
to de dez princípios, o Decálogo do CGI.br, publicado 
em 2009 e posteriormente apresentado em alguns 
fóruns da internet. Um grupo do Ministério da Justiça, 
da FGV-RJ e do Fórum Software Livre de Porto Alegre 
(RS) achou que o documento poderia gerar uma pro-
posta de legislação, consagrando alguns daqueles 
princípios como lei. O Marco Civil tem pelo menos 
três dos pontos do Decálogo: proteção à privacidade, 
neutralidade de rede e responsabilização.

Qual o futuro da internet?

Sou um mal profeta (risos). O que eu vejo é uma mi-
gração muito grande para a área de entretenimento. 
As pessoas estão assistindo filmes pela internet e 
baixando arquivos em casa. É claro que isso cria uma 
distinção: há usuários que estão nos rincões do país 
e tem uma dificuldade enorme de se conectar, en-
quanto nas áreas urbanas bem conectadas se pode 
assistir a filme em 3D. Lutamos para que todos te-
nham possibilidade de conexão. Eu diria que vídeo e 
interação são palavras chaves para o futuro.

Bete Andrade/ACI


