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Melhorias na alimentação

Estão funcionando nos campi Monte Alegre e Sorocaba as primei-

ras Comissões de Alimentação, que avaliam a alimentação servida 

na PUC-SP e as condições de higiene dos restaurantes. No campus 

Monte Alegre, as reclamações já levaram à abertura de licitação 

para a entrada de um novo concessionário no bandejão. Os demais 

campi terão suas Comissões constituídas em breve. Pág. 08
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Campus Consolação: um final 
de semana, 47 novos games

Educ lança e-books

Em outubro, a Editora da PUC-SP (Educ) lançará seu 

primeiro livro digital. De acordo com o diretor da edi-

tora, professor Miguel Chaia (foto), faltam pequenos 

ajustes para a entrada no novo formato. A Educ, que 

completa 40 anos em 2014, é também uma das fina-

listas do Prêmio Jabuti. Pág. 10

Thiago Pacheco
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A tecnologia é a grande estrela desta edição de PUC-SP em 
Notícias. Ela figura nesta página 2, logo abaixo, com as intera-
ções da Universidade e seus visitantes nas redes sociais. Apare-
ce também em cinco pautas da edição: a matéria de capa, com 
a cobertura da SPJam, maratona de criação de jogos digitais 
e analógicos no campus Consolação (pág. 06); na reportagem 
da pág. 07, onde falamos propriamente do crescimento dessa 
área de conhecimento na PUC-SP,  e apresentamos os cursos 
de graduação, pós-graduação e educação continuada relacio-
nados à tecnologia.
O investimento da Universidade nesse campo, porém, não se 
dá apenas nos cursos, mas na pesquisa e no desenvolvimento 
de inovações. É o que mostramos na pág. 03, com a inaugura-
ção dos laboratórios no Parque Tecnológico de Sorocaba (que 
terão pesquisas de novos materiais, equipamentos e softwares 
de Saúde) e a criação do Núcleo de Inovação e Transferência 
Tecnológica (NITT), que pretende apoiar os pesquisadores da 
instituição e aproximar os contatos com entidades financiadoras.

Cultura e Relações Comunitárias (pág. 05).
Esta edição de  PUC-SP em Notícias traz, por fim, uma matéria 
sobre as bolsas de intercâmbio internacional oferecidas pelo 
banco Santander (pág. 04), as homenagens da Universida-
de ao professor do Direito Hermínio Alberto Marques Porto  
(in memorian) e do frei Carlos Josaphat (pág. 09), bem como 
a história de superação do ex-aluno Raphael Nishimura, cam-
peão brasileiro de Paraescalada, e a Palavra da Reitora Anna 
Cintra (pág. 11).

Não podemos deixar de agradecer a acolhida que o primeiro 
número da nova fase de PUC-SP em Notícias teve na comu-
nidade. A edição anterior manteve a tiragem de 2.000 jornais, 
mas, logo ao final da primeira semana, tivemos de imprimir 
mais mil exemplares, dada a procura pela publicação. Espera-
mos corresponder a sua confiança, e manter sempre a qualida-
de, marca de uma comunidade ativa, como a puquiana.

A tecnologia é fundamental, ainda, para o gerenciamento das 
ações sociais realizadas pela PUC-SP: trazemos, em reporta-
gem na pág. 08, o novo sistema de certificação e prestação de 
contas referentes à filantropia, o  SiSFilantropia – Sistema So-
cial da Fundação São Paulo. E falamos da renovação da Educ, a 
editora da PUC-SP,  que inicia em outubro sua participação no 
mercado de livros digitais, como apontamos na pág. 10. 
Nosso entrevistado do mês, o professor Norval Baitello, con-
ta como está digitalizando e trazendo ao Brasil todo o acervo  
documental do filósofo da comunicação polonês Vilém  
Flusser (pág. 12). 
Mas há questões urgentes que não podem contar com a tec-
nologia. É o caso da alimentação nos restaurantes universitá-
rios: para melhorar a qualidade das refeições servidas na PUC-
-SP, estão sendo criadas comissões com funcionários, membros 
da DRH e diretores de campus (pág. 08). Também ouvimos a 
comunidade sobre as apresentações musicais que estão sen-
do realizadas no campus Monte Alegre pela Pró- Reitoria de 
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Editorial

Em outubro, o Facebook da PUC-SP (www.facebook.com/
PUCSP.Oficial) ultrapassou as 25 mil curtidas. O post mais 

visualizado ao longo do mês de setembro alcançou mais de 20 
mil pessoas.Traz os resultados do ranking britânico Quacqua-
relli Symonds (QS), em que a PUC-SP foi escolhida a melhor 
universidade particular brasileira, ao lado da PUC-Rio. A notí-
cia, publicada em 10/9, teve 310 curtidas e 188 compartilha-
mentos. Também teve repercussão o post do dia 17/9 sobre 
o levantamento do Ranking Universitário Folha (RUF), que 
aponta a graduação da PUC-SP como a de melhor reputação 
do País entre as universidades privadas: foram mais de 4.500 
visualizações, 75 curtidas e 26 compartilhamentos.

ACI
PUC-SP nas mídias sociais

O Instagram da PUC-SP (http://instagram.com/puc_sp) tam-
bém está começando a ter mais visibilidade, e está aberto 

ao envio de fotos. Se você, leitor, tiver alguma imagem legal 
da Universidade, envie para imprensa@pucsp.br. Durante o 
mês de setembro, as imagens mais curtidas foram a do ator 
Antonio Fagundes, durante a coletiva de imprensa da peça 
Tribos, que está em cartaz no Tuca, e uma da SPJam, maratona 
de criação de jogos digitais e analógicos que aconteceu no 
campus Consolação (ver matéria sobre o evento na pág. 06). O 
Facebook e o Instagram da PUC-SP são gerenciados e atuali-
zados diariamente pela equipe de jornalistas da Assessoria de 
Comunicação Institucional (ACI).

Outro destaque do “Face” da Universidade foi o post sobre 
curso o de extensão “O Estado e o Corpo: uma Genea-

logia dos Estudos Feministas e de Gênero”, com mais de 11 
mil visualizações, 107 compartilhamentos e 64 curtidas, em 
11/9. Já o post que teve mais curtidas (123) no período foi o 
do PUCalhaços. Compartilhamos dia 13/9 uma foto do grupo 
de palhaços voluntários (www.facebook.com/PUCALHACOS), 
formado por alunos de Enfermagem e Medicina da PUC-SP. 
O post em comemoração ao Dia do Biólogo (3/9), com artigo 
da professora Vilma Palazetti de Almeida, ficou próximo: teve 
120 curtidas (com 106 compartilhamentos e quase 10 mil vi-
sualizações).



Sorocaba
Novas tecnologias para a Saúde
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Na manhã de 30/8, foi inaugurado no Parque Tecnológico de 
Sorocaba (PTS), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Tecnologia da PUC-SP. No local, deverão ser realizadas diversas 
pesquisas, como aquelas voltadas ao desenvolvimento de novos 
materiais biocompatíveis para próteses, órteses e outros mecanis-
mos biocompatíveis; softwares direcionados ao estudo do corpo 
humano para treinamento de profissionais da saúde e estudo da 
marcha e do equilíbrio humano (geração de conhecimento que 
propicie o desenvolvimento de novas tecnologias para restabele-
cer a marcha e o equilíbrio das pessoas), entre outras.
O professor Paulo Roberto Pialarissi, do curso de Engenharia Bio-
médica, explicou que o Laboratório de Medicina Computacional 
desenvolverá estudo virtual do corpo humano. “Uma pessoa que 
implante uma prótese ou uma válvula cardíaca necessita de acom-
panhamento e reabilitação”, assinalou, explicando que a simulação 

Reitora Anna Cintra e autoridades sorocabanas inauguram os laboratórios da PUC-SP no PTS

computacional calcula e analisa com exatidão o produto que será 
implantado no organismo. Primeiramente, ele é feito no campo vir-
tual para, somente depois de perfeitamente adaptado, ser reprodu-
zido fisicamente. “Esses laboratórios têm a função de fazer o estudo 
de simulação computacional para o corpo humano, trabalho que 
ainda não é feito no Brasil – é uma inovação de Sorocaba”, comentou.
O professor Donizetti Louro, que também trabalhará no Labora-
tório, esclareceu que, na área de Medicina Computacional de si-
mulação, o maior ganho é o fato de trabalhar com várias ciências, 
como Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Matemática, Física e 
Astrofísica. Lembrou, ainda, das parcerias com universidades do ex-
terior, como o trabalho com a George Washington University (EUA), 
na área de medicina computacional.
A inauguração dos laboratórios contou com a presença de diversas 
autoridades e lideranças políticas e acadêmicas locais: a reitora 

Sergio Said
da PUC-SP, Anna Maria Marques Cintra; o vice-reitor, José Eduar-
do Martinez; e professores e pesquisadores da Universidade e do 
Hospital Santa Lucinda. “A PUC-SP foi a primeira universidade a se 
instalar em Sorocaba e, coincidentemente, a primeira a inaugurar 
seus laboratórios aqui. A presença de vocês é a garantia clara de 
que o Parque terá pesquisas avançadas em diversas áreas”, desta-
cou o prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio.
A reitora Anna Cintra afirmou que a Universidade sente-se honra-
da em fazer parte desse momento histórico vivido pela cidade. “O 
Parque representará um grande desenvolvimento, fazendo a inte-
gração entre universidades e empresas, e dará um lugar ainda mais 
proeminente à cidade dentro da economia do Estado de São Paulo”, 
comentou. Para Vitor Lippi, ex-prefeito de Sorocaba que concebeu 
e inaugurou o PTS e atual dirigente do órgão, Sorocaba tem sido 
privilegiada com as ações desenvolvidas pela PUC-SP.

A presença no PTS não é a única iniciativa da Universidade 
na área de inovação tecnológica: o Conselho Universitá-
rio aprovou dia 28/8 o Núcleo de Inovação e Transferên-
cia Tecnológica (NITT). “A PUC-SP sempre respondeu às 
demandas da sociedade nas áreas de Ciências Humanas 
e de Saúde. Mas, hoje, a necessidade do Brasil é a inova-
ção. Ainda dependemos de tecnologia externa, e agora a 
PUC-SP também poderá contribuir nesse campo, se possível 
integrando as Humanidades, Saúde e Tecnologias”, observa 
o vice-reitor, professor José Eduardo Martinez, autor do pro-
jeto e futuro diretor-executivo do NITT.
“Trata-se de um instrumento de apoio que deve gerar um 
incremento de inovação tecnológica para a Universidade”, 

explica Martinez. “No PTS, focaremos a Saúde. Mas o NITT 
atuará junto a qualquer unidade da Universidade que tra-
balhe com inovação tecnológica.”
O Núcleo irá apoiar os pesquisadores, por meio da busca 
de possíveis parcerias financeiras (como empresas e agên-
cias de fomento) e do auxílio ao licenciamento das ino-
vações, bem como na redação e depósito da patente, no 
registro de software e outras formas de direitos autorais. 
Deverá criar, ainda, uma política de propriedade intelectual 
para a Universidade.  
A estrutura básica do NITT será composta pela diretoria- 
executiva e mais três setores: Gestão de Projetos, Relacio-
namentos e Coordenação de Pesquisa. (T. Pa.)

Mais inovação

Fotos: Sérgio Said
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Conveniada a mais de 50 instituições estrangeiras, em 35 paí-
ses, a PUC-SP tem, só neste segundo semestre, 65 estudantes 

em intercâmbios no mundo inteiro. Um dos grandes parceiros da 
Universidade em iniciativas de internacionalização é o Santan-
der Universidades, que apoia ações voltadas à educação supe-
rior com foco no estabelecimento de parcerias e relacionamento 
com universidades, além de oferecer bolsas internacionais de 
intercâmbio para estudantes brasileiros. 
A PUC-SP, por meio da Assessoria de Relações Institucionais e In-
ternacionais (ARII), tem aumentado significativamente sua par-
ticipação nesses programas, beneficiando um número cada vez 
maior de alunos. “Todo ano, somos convidados para dois ou três 
programas promovidos pelo Santander que oferecem bolsas. 
São oportunidades importantes para estudantes que talvez não 
tivessem condições de pagar todos os gastos de uma viagem ou 
um curso internacional”, esclarece Mayara Fernanda dos Santos 
Ferreira, analista da ARII.
Um desses programas é o Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
2013, organizado pelo Grupo Santander em parceria com a Fun-
dación Carolina e a Fundación Rafael del Pino, e que neste ano 
selecionou 50 graduandos (43 latino-americanos, 5 espanhóis e 
2 portugueses). Uma delas, a estudante Júlia Callegari, do curso 
de Relações Internacionais, diz que, embora a agenda seja in-
tensa, é muito organizada. “O programa é preparado para que, 
durante 15 dias, jovens líderes participem de reuniões com mi-
nistros, presidentes e diretores de empresas, além de represen-
tantes de altos cargos do governo espanhol e da União Europeia 
e algumas atividades culturais”, afirma.
Outro programa promovido por essa divisão do grupo Santan-

A Pós-Graduação tem um novo Regulamento, aprovado no dia 
18/9 pelo Conselho Universitário (Consun). A professora Ma-

ria Amalia Andery, pró-reitora de Pós-Graduação, enfatizou que 
o documento vem sendo discutido há alguns anos (na Câmara 
de Pós-Graduação e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten-
são, Cepe) e resulta da necessidade de adequar as normas da  
Pós-Graduação aos novos Estatuto e Regimento Geral da Uni-
versidade.
A maior discussão referiu-se à data de termino dos cursos de 
Pós-Graduação. A professora Maria Amalia defendia que o prazo 
final deveria ser o depósito da dissertação ou tese (o que amplia-
ria o tempo dos alunos); outros conselheiros defendiam que o 
prazo final deveria ser a data de defesa, seguindo uma referência 
não-obrigatória da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) – o que restringiria o tempo dos estu-
dantes. Ao final, aprovou-se a data do depósito como prazo final. 
O novo Regulamento da Pós-Graduação deve entrar em vigor a 

partir do próximo semestre.
Ao final da reunião, a professora Salma Muchail leu uma série 
de reflexões a partir do novo Regulamento da Pós-Graduação, 
mostrando preocupação em criar condições para manter a exce-
lência acadêmica expressa no documento. Após os conselheiros 
levantarem assuntos que há anos deveriam ter sido discutidos 
pelo Consun, o vice-reitor José Eduardo Martinez, que presidiu a 
sessão do colegiado, foi enfático: “Estas questões não continua-
rão sendo empurradas. Temos uma realidade nova, e temos que 
analisá-la com novas posturas. Não vamos nos eximir”.
O Consun conta com um novo representante da sociedade civil, 
o padre Julio Lancellotti. “Posso colaborar com a responsabilida-
de social da Universidade. A PUC-SP deve ir além de seus pro-
blemas internos, precisa discutir os desafios da sociedade. Assim 
sendo, terá visibilidade. Pensar só em si mesmo leva à solidão”, 
refletiu. Também foram empossados os novos representantes 
administrativos do Consun.

Consun aprova Regulamento da Pós-Graduação

Acervo pessoal

der é o Top España Santander Universidades. “Nesse programa 
existem algumas modalidades, como o Top UK e o Top China. Já 
participávamos do Top UK, e neste ano fomos convidados pela 
primeira vez para o Top España. Selecionamos uma professora 
e dois alunos, que foram enviados para a Universidade de Sala-
manca para participar de um curso intensivo de língua e cultura 
espanhola, com todas as despesas pagas”, explica Mayara. 
A professora Juliana Aparecida de Oliveira Camilo (FEA), selecio-
nada para o Top España, avalia positivamente o programa: “Foi 
excepcional, tanto no que diz respeito à possibilidade de aper-
feiçoamento do idioma espanhol, quanto ao intercâmbio com 
alunos e professores outras instituições de ensino”, enfatiza. Para 
o estudante Luan Rocha de Campos (Teologia), que participou 
do Top España junto com Juliana, a bolsa foi uma oportunidade 
enriquecedora: “Não apenas melhorei meu espanhol, como tam-
bém adquiri conhecimentos e amizades para uma vida inteira. 
Conhecer Salamanca foi algo demasiadamente maravilhoso. 
Agora, mais do que nunca, nutro o desejo de continuar meus es-
tudos fora do Brasil. É importante que a PUC-SP, em seu plano de 
ensino para os estudantes, englobe cada vez mais essa dimen-
são internacional”.
Campos reconhece a importância de ter na Universidade um setor 
como a ARII. “Soube do programa por meio do coordenador de 
curso, que informou que o edital deste programa de bolsas estava 
aberto no site da ARII. Eu tinha ouvido falar deste setor, mas nunca 
havia acompanhado de forma direta suas atualizações referentes 
a oportunidades de estudos fora do País. A atenção da Assessoria 
para conosco, desde o processo de seleção, entrevista, até as vés-
peras da viagem, foi especial e cuidadosa”, afirma. (B. A.)

Intercâmbio
Alunos têm bolsas do Santander

Thiago Pacheco
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Fala PUC-SP
Arte e cultura na Pontifícia
Com o aniversário da PUC-SP, no final de agosto, teve início um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Universitárias voltado à realização de atividades artísticas e culturais. “Pretendemos sen-

sibilizar os estudantes para a importância da arte e da cultura na formação humana, além de melhorar a convivência e aproximar alunos, professores e funcionários”, explica o professor Jarbas Nasci-

mento, da Pró-CRC. “É o primeiro passo para estabelecer uma política de cultura para a Universidade, motivo pelo qual começamos pelo campus Monte Alegre. A ideia é estender as apresentações a 

todos os outros campi”, completa. O projeto teve atividades de música, teatro e ópera.  Os alunos interessados em se apresentar podem procurar a Pró-CRC - procrc@pucsp.br. Neste primeiro Fala 

PUC-SP, procuramos saber a opinião da comunidade sobre essas apresentações culturais na Universidade. Acompanhe:
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Bete Andrade e Thiago Pacheco

“Foi um show maravilhoso, voz e violão, mais com-
pacto, e o pessoal curtiu bastante. O espaço dado foi 
bom, que seja feito mais vezes. Agradeço a oportuni-
dade, é importante a Reitoria conversar com o aluno, 
ajudar. Quando tiver mais, é só chamar.”

Fabrício Ramos, aluno de História, cantor e 

compositor (www.fabricioramos.com)

“Sou a favor porque o ambiente universitário é úni-
co. Cultura nunca é demais, quanto mais tiver, mais 
pode agregar. Aquelas pessoas que se prendem a 
um único estilo, quando ouvem um estilo diferen-
te, ao vivo, podem passar a gostar e incorporar ao 
repertório delas.”

Guilherme Moita, aluno de Direito

“Para a PUC-SP é muito importante, porque a co-
munidade é carente disso, o ambiente é propício 
e temos matéria-prima. Como o campus é aberto, 
é também uma oportunidade para devolver uma 
coisa culturalmente positiva para os visitantes e 
o pessoal do bairro. Nas apresentações do aniver-
sário, a comunidade entendeu, passou, parou para 
ver e queria até a agenda das outras atividades.”

Tadeu Teixeira, funcionário do Espaço Físico

“Fazia tempo que a Universidade não tinha esse 
movimento, um clima mais ameno, festivo. É preci-
so promover ações para juntar a comunidade, para 
que alunos,  professores e funcionários possam viver 
mais a PUC-SP. A Universidade está muito árida, as 
pessoas sisudas, reclamando, e aquela semana foi 
um momento de descontração. Vi pessoas sorrindo, 
fazia tempo que não acontecia. Essas atividades têm 
de ser mais freqüentes.”

Marta Bispo da Cruz, funcionária da Faculdade de 

Ciências Humanas e da Saúde

“É bem a cara da PUC-SP. Acho legal, se for em ho-
rários que não incomodem as aulas. É bom tanto 
para os alunos, que podem se apresentar, quanto 
para os que querem curtir. Acompanhei de passa-
gem as apresentações do aniversário, mas vi muita 
gente compartilhando fotos no Facebook.”

Tamara Kiefer, aluna de Relações Internacionais

“Acho interessante, pois muitos alunos têm banda, é 
bom para divulgar. O espaço da Universidade é bom 
para começar. É um ambiente mais íntimo e embrio-
nário, você toca para os amigos, o pessoal da sala, e 
vai perdendo a timidez. Não são só os estudos, mui-
ta coisa pode começar na Universidade.”

Felipe Sugano, aluno de Comunicação e Multimeios

“Esse tipo de atividade é fundamental. A univer-
sidade se faz pela troca entre as pessoas, o que 
acontece não só dentro, mas também fora da sala 
de aula. E acho que isso está se perdendo na PUC-SP. 
Apresentações culturais enriquecem o ambiente e 
envolvem pessoas dos diferentes cursos. Essa con-
vivência é importante.”

Maíra Moreno, aluna de Comunicação e Multimeios

“Sou a favor das apresentações, mas num volume 
razoável. O espaço da universidade deve ser aberto, 
o pessoal da manhã vem à noite, a turma da noite 
frequenta pela manhã. Mas o principal é a aula. Des-
de que não interfira nas atividades acadêmicas, que 
são o essencial da Universidade, pode ter música, 
dança, instalação artística...”

Bárbara Sproesser, aluna de Direito
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Thiago Pacheco

No meio da sala de aula, uma menina cozinha tranquilamente en-
quanto um grupo de amigos permanece com o rosto enfiado no com-
putador. Eles estão finalizando um jogo digital que entregarão em 
pouco tempo, e ela está “quebrando um galho” para os colegas. “Mas 
você não veio aqui só pra cozinhar, né?” Ela não responde, apenas 
meneia a cabeça, encabulada. Contaram com a pessoa certa: Lara Ca-
rolina Souza Silva, 18 anos, fluminense de Macaé, estuda Gastrono-
mia. Sim, ela está na SPJam, no campus Consolação da PUC-SP, numa 
tarde de domingo, apenas para oferecer apoio aos amigos – dentre 
eles, o namorado, um irmão e um colega de república. Eles tinham 
48 horas para tirar um game (jogo digital) quentinho do forno, e o 
auxílio de Lara foi fundamental para não perder tempo em “tarefas 
secundárias”, como cozinhar.
Dormir, por outro lado, era necessário. O pessoal se ajeitou como 
pôde: colchões de ar, de espuma, barracas... “Dormi embaixo do com-
putador”, diz Gerson Victor dos Santos, aluno de Tecnologia e Mídias 
Digitais, estagiário da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) e 
participante da SPJam ao lado do colega de curso e estágio Gustavo 
de Oliveira Gabrielli. Para eles, valeu o desafio: “Aprendemos a lidar 
melhor com o tempo, e o prazo também nos obriga a resolver confli-
tos que surgem no grupo”, diz Gustavo. Além disso, ressalta Gerson, o 
evento foi importante para confraternizar, conhecer gente nova e fa-
zer contatos. E o jogo, deu tempo de fazer? “Deu”, responde Gustavo, 
antes de brincar: “Agora, se ficou bom, é outra história...”
Quem ficou quase o tempo todo no campus da PUC-SP foi Hugo Mo-
ralida, que veio de Belo Horizonte. Aluno da PUC-Minas, Hugo é o 
“estúdio de um homem só”: ele se inscreveu na SPJam com três ami-
gos, mas acabou vindo sozinho para São Paulo. “Um adoeceu, o outro 
teve uma emergência no trabalho e o terceiro acabou desistindo por 
causa disso”, conta. Ele se manteve forte, veio, fez seu game e elogiou 
o evento: “Foi bom vir, para conhecer gente, aprender coisas novas. É 
legal ver quanta gente está a fim de fazer jogos”.

SPJam
Em 48 horas, mais um 
game saindo do forno 

Acima, Hugo Moralida finaliza o game que produziu sozinho, sem os três 
colegas que ficaram em Belo Horizonte. Na foto de baixo, a fluminense 
Lara Silva cozinha para os amigos, enquanto eles terminam de criar 
seu game. Durante o final de semana, a regra no SPJam era não perder 
tempo; ao final, 47 jogos foram criados.

A maratona de games reuniu 314 participantes, em 96 equipes, entre os dias 30/8 e 1º/9. 
“Pelo Guiness Book, seria a maior gamejam do mundo. O recorde atual é de 299 participan-

tes em Londres”, declara Luiz Fernando Ribeiro de Sá, um dos organizadores, no encerramento. 
Entre os participantes, muitos eram de fora de São Paulo: de cidades como Porto Alegre (RS), 
Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Estados como Paraná e Santa Catarina. 
O SPJam teve ainda a categoria jogos analógicos, opção do grupo de Salvador Oliva Jr., 47 anos: 
“A gente trabalha a semana toda com computador, no final de semana quer se divertir”, explica. 
“É como voltar às raízes, me senti criança”, diz Salvador, que é hipnoterapeuta e desenhista ex-
periente (trabalhou com o Maurício de Souza, pai da Turma da Mônica). Os games criados podem 
ser baixados pelo site www.spjam.com.br e serão expostos de 7 a 14/10, na Livraria Cultura 
(Avenida Paulista, 2.073).

Fotos: Thiago Pacheco
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No encerramento da SPJam (ver matéria na pág. 10), o diretor da Fa-
culdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Daniel Gatti (foto), falou da 

importância de tratar com seriedade do universo dos games. “Temos na 
PUC-SP um trabalho nesse sentido, realizado pelos alunos e professores 
do Pós em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (Tidd), que produ-
zem pesquisas na área de jogos (estética, design), além de redes sociais 
e engenharia de software”, declarou. Implantado em 2007, em apenas 
três anos, o Pós em Tidd subiu da nota 3 para 4 na avaliação trienal da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); 
em 2011, e iniciou o Doutorado. 
O programa integra uma área de conhecimento que teve início na Universi-
dade com a primeira graduação do País em mídias digitais. O curso Tecnolo-
gia e Mídias Digitais foi lançado em 2002 e possui ênfase em três campos: 
design de interfaces, educação a distância e estéticas tecnológicas. Em 2007, 
teve início o curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais, que integra 
todas as etapas do desenvolvimento de games, desde a concepção até a 
sua produção final. A área congrega cursos de educação continuada, como a 
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Tecnologia
Área cresce na Universidade

Expediente

especialização em “Estéticas Tecnológicas” e diversas extensões.
O campo da Computação igualmente possui diversos cursos de educação 
continuada (como a especialização em Engenharia de Software e as exten-
sões “Programação Cobol/ DB2” e “PHP com Mysql”), além de duas gradua-
ções, Ciência da Computação e Sistemas de Informação.
A PUC-SP cresceu, nos últimos anos, em outra área ligada à Tecnologia: a 
Engenharia. A primeira delas, Elétrica, teve início em 1992 e graduava um 
profissional focado em eletrônica; hoje, os alunos recebem uma formação 
mais generalista, nos campos de energia elétrica, eletrônica e tecnologia 
da informação. O desenvolvimento das Engenharias teve impulso a partir 
de 2009, com o lançamento da graduação em Biomédica, a primeira do 
Brasil nesta área de conhecimento a adotar a metodologia Problem Based 
Learning (PBL), e da Pós em Engenharia Biomédica, em 2012. A graduação 
em Produção funciona desde 2008, e a Civil, desde 2012.
Dos cursos de Graduação da PUC-SP em Tecnologia, três possuem estrelas 
do Guia do Estudante: Ciência da Computação (3 estrelas), Sistemas de In-
formação e Engenharia Elétrica (ambos com 4). (T. Pa.)

N
oel Filho

Thiago Pacheco
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Filantropia
Sistema inovador 
cadastra ações sociais

“Ações sociais são da nossa vocação”, afirma o pe. Rodolpho Perazzolo, no lançamento do novo sistema

Mais uma vez, a PUC-SP é vanguarda na área de presta-

ção de serviços à sociedade. Em agosto, a Universidade 

lançou um sistema de tecnologia inédito no Brasil para certi-

ficação e prestação de contas referentes à filantropia, o SiSFi-

lantropia – Sistema Social da Fundação São Paulo. O objetivo é 

registrar as atividades sociais e assistenciais da instituição, os 

atendimentos realizados e as pessoas com eles beneficiadas, 

além de agilizar a geração de relatórios.

As unidades que usarão o sistema estão sendo treinadas pela 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI). Uma delas é o Es-

critório Modelo, cuja equipe passou pelo treinamento em 11/9. 

Gestor da área de Contencioso da Unidade de Atendimento 

Jurídico, Rafael Conde Macedo, ressalta a importância de um 

sistema como este: “A tecnologia disponível agora para alimen-

tarmos o banco de dados das atividades e o cadastramento dos 

nossos beneficiários trará agilidade e qualidade ao trabalho”. 

Rosana Lagares, auxiliar administrativa do Escritório Modelo, 

concorda. Atuando no cadastro de beneficiários, ela identifica 

ainda um desafio inicial para o uso do SISFilantropia. “Nos-

sa demanda de trabalho é grande e a otimização do sistema 

facilitará o atendimento às pessoas que já assistimos. Nosso 

primeiro desafio será cadastrar as cerca de 3.800 pessoas be-

neficiadas atualmente pela unidade”, afirma.

O novo sistema foi lançado no campus Monte Alegre, em agos-

to. A cerimônia contou com a presença do secretário-executivo 

da Fundação São Paulo, José Rodolpho Perazzolo, da consultora 

jurídica-chefe e procuradora da Fundasp, Ana Paula de Albu-

querque Grillo, da consultora jurídica da Fundasp, Ana Paula 

Maciel, do vice-reitor da Universidade, prof. José Eduardo Mar-

tinez, da próreitora de Cultura e Relações Comunitárias, profa. 

Rosana Nunes dos Santos, do diretor da DTI, prof. Victor Emma-

nuel Vicente, e membros da comunidade acadêmica.

“Sabemos o quanto é importante para a sobrevivência da Uni-

versidade a manutenção da filantropia. Mas não se trata so-

mente disso, fazer ações sociais é da nossa vocação”, ressaltou 

Perazzolo. O secretário-executivo afirmou ainda que o SISFi-

lantropia abre a possibilidade de realizar um balanço social 

da Universidade: “Poderemos mostrar, talvez já em 2014, um 

trabalho que mapeie efetivamente o que a PUC-SP faz pela 

comunidade em termos de serviço”.

O prof. Victor Emmanuel Vicente (DTI) ressaltou que, como é 

próprio a todo sistema, o SISFilantropia deverá passar por um 

processo contínuo de avaliação, adaptações e melhorias a partir 

das demandas e necessidades específicas de cada setor. Para sa-

ber mais sobre a nova ferramenta, basta acessar www.pucsp.br/

sisfilantropia ou encaminhar e-mail para filantropia@pucsp.br.

Thaís Polato

Bandejão 
Desde o final de 2012, começaram a funcionar as 

Comissões de Alimentação. Os grupos, implanta-
dos nos campi Monte Alegre e Sorocaba, devem ava-
liar a alimentação servida e as condições de higiene 
da área interna dos restaurantes universitários e do 
espaço onde as refeições são servidas, além de propor 
alternativas para melhorar a satisfação da comunida-
de com a alimentação na Universidade. 
As comissões são presididas pelos diretores de cam-
pus e terão representantes dos funcionários e da Di-
visão de Recursos Humanos (DRH), a quem compete 
organizar e acompanhar os resultados, apresentando 
relatórios trimestrais ao Conselho de Administração. “A 
Comissão de Alimentação existia como proposta, den-
tro do espírito de um restaurante universitário, mas 
estava desarticulada”, conta a gerente da DRH, Ângela 
Renna. “Após negociação da Fundação São Paulo com 
a Afapuc, ficou estabelecido que a DRH irá monitorar 
as comissões em cada campus.”
André Alves de Andrade, membro da Comissão do 
campus Monte Alegre e funcionário da Pós-Gradua-
ção, conta que um dos primeiros passos foi comprar 
um sensor que emite som inaudível para os seres hu-
manos, mas sensível para pombas e urubus, afastan-
do-os sem agredi-los.
O grupo preparou um levantamento de satisfação 
sobre o bandejão, respondido por 224 funcionários 
e 300 alunos. Metade dos funcionários não faz suas 
refeições no bandejão e avalia os serviços de regular 
para ruim, pela má qualidade da comida oferecida e 
pelo custo/benefício. Os resultados mostram insatis-
fação com a limpeza e a infraestrutura. Na tarde de 
17/9, todas essas considerações foram expostas à 
Fundação São Paulo e ao concessionário; decidiu-se 
abrir uma licitação para melhorar a qualidade do res-
taurante universitário.
O e-mail do grupo é comissaorestaurante@pucsp.br. 
No campus Sorocaba, a Comissão é composta por 
quatro funcionários e pela diretora do campus, pro-
fessora Carmem Lúcia Gardenal. A primeira reunião 
aconteceu em agosto. “Decidimos os primeiros passos, 
apresentamos o modelo de instrumento de pesquisa 
de satisfação do funcionário, solicitamos contribui-
ções para adequação desse instrumento e decidimos 

a agenda de reuniões”, diz. (P. L.)
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            Frei Josaphat, ao lado da reitora Anna Cintra Prof. Pedro Paulo Manus, na homenagem a Hermínio Porto

Frei Josaphat respondeu a algumas perguntas de PUC-SP em 
Notícias. Leia trechos da entrevista, que está disponível na ín-
tegra no site www.pucsp.br

Como o senhor recebeu essa homenagem?
Foi uma imensa surpresa ser acolhido e homenageado por esta 
elite intelectual e espiritual, que é a PUC-SP. Tenho a maior estima 
por este santuário da sabedoria científica, filosófica e teológica. 
Ela tem a mais bela tradição, tendo irradiado saber e sabedoria, 
contando com mestres que a fundaram e outros que a ilustraram, 
como o professor e profeta Paulo Freire. Tocou-me o coração ser 
abraçado e homenageado pela digníssima reitora e professores 
da Faculdade de Teologia e do Depto. Ciências da Religião, em-
penhados em difundir uma teologia aberta ao diálogo e ao inter-
câmbio com todos os ramos das ciências modernas. Para mim, o 
doutorado Honoris Causa não foi uma homenagem particular ao 
simples estudante de Teologia. Foi a exaltação da Teologia e des-
ta valorosa equipe de estudiosos e mestres da Sagrada Doutrina.

 

Em seu discurso, o Sr. falou bastante sobre o Concílio 
Vaticano II. Qual a importância dele para nosso atual 
momento histórico?
Vaticano II foi um momento de luz e beleza, graça e sabedoria 
para a Igreja e o mundo de hoje. O papa João XXIII, nisso tão 
parecido com o querido papa Francisco, apostou tudo na reali-
zação desse novo tipo de cristianismo, digamos de evangelismo 
e também de humanismo, para que todos se sintam mais felizes, 
vivendo e convivendo na fraternidade do diálogo. O Vaticano II 

A PUC-SP conta com dois novos Doutores Honoris Causa: o frei 
dominicano Carlos Josaphat e o docente de Direito Hermínio 

Alberto Marques Porto (1926-2009), que recebeu também o títu-
lo de professor emérito. A cerimônia de outorga ao frei Josaphat 
(leia entrevista abaixo) foi realizada em 14/8, e contou com mem-
bros da Reitoria e do Conselho Universitário, alunos, professores, 
funcionários, amigos, colegas e familiares.
A reitora Anna Cintra, ao abrir a cerimônia que homenageou Mar-
ques Porto, em 9/9, citou a honra da PUC-SP em homenagear um 
docente que lutou tanto tempo pela Universidade, “em suas au-
las e nos cargos que ocupou”. Marques Porto começou a lecionar 
na PUC-SP em 1965, foi diretor da Faculdade de Direito durante 
duas gestões (entre 1974 e 1982) e atuou no Ministério Público 
paulista.
A cerimônia teve a participação de três dos quatro filhos de Mar-
ques Porto. Um deles, Taís Angélica, compôs a mesa e deu um 
depoimento emocionado sobre a trajetória profissional e pessoal 
de seu pai, em nome dos irmãos (Hermínio Jr., Tarcisa e Teresa 
Augusta) e da mãe (Iracema). “Uma vez falou sobre sua atuação 
no júri, e contou que escrevia numa lousa um fiel e coerente re-
lato das provas”, lembrou Taís Angélica. “Assim, não era apenas 
promotor, mas também educador. Pretendia ensinar o caminho 
para chegar à verdade”, completou.
Ela mencionou os encontros mensais que seu pai fazia com os 

despertou um espírito novo, ensinou que Deus é o amor univer-
sal e que a Igreja e a humanidade devem contemplar todos e 
tudo à luz do amor. Sinto uma grande felicidade em ver que o 
Concílio vai sendo descoberto na sua originalidade singular. De 
sua atitude e de sua mensagem de diálogo, de intercâmbio, de 
reconhecimento e valorização do outro.

Há semelhança entre a agitação política antes do 
golpe de 1964, que o Sr. viveu, e as diversas manifes-
tações de junho pelo País?
O paralelismo evocado por esta questão tem fundamento. Nos 
anos 1960, o mundo estava dividido em dois blocos, do capi-
talismo e do comunismo, e havia um pânico espalhado: é pre-
ciso garantir a segurança nacional, continental e internacional. 
Multiplicaram-se ditaduras de direita e da esquerda e, entre os 
trabalhadores, na classe média mais bem informada e entre os 
jovens estudantes, surgiu um anseio de encontrar uma verda-
deira democracia social. Aqui no Brasil, muitos líderes e equipes 
se levantaram pelas reformas de base, movimentos dissolvidos 
e perseguidos na ditadura. Isso ficou suspenso, mas o povo co-
meçou a marchar e a lutar. O resultado foi a democratização e a 
Constituição de 1988, com seu leque de direitos individuais e so-
ciais. Houve progresso, mas não o suficiente para reparar o atraso 
e enfrentar os novos progressos da tecnologia e da economia no 
mundo. Há semelhança profunda entre as marchas iniciais em 
nosso tempo e as que realizamos nos anos 1960. A marcha é 
um começo, é necessária uma ação geral bem organizada para 

Doutores em Direito e Teologia
Hermínio Porto e frei Josaphat

Bete Andrade

Thaís Polato

‘Jovens devem exigir reformas’ 

colegas da turma de 1950 da Faculdade de Direito da USP. Um 
deles, Antonio Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo do Campo 
(1977-1982), participou da cerimônia e lembrou-se da incursão 
de Marques Porto pela política – ele perdeu uma eleição para 
prefeito de Guarulhos, na época em que atuou na cidade como 
promotor.
O evento contou ainda com discursos de dois professores da Fa-
culdade de Direito da PUC-SP. Pedro Paulo Manus, atual diretor 
da unidade, declarou que busca inspiração em Marques Porto na 
função: “Primeiro, não criando problemas e, depois, dando a cada 

problema a sua verdadeira importância”. Já Antonio Carlos da 
Ponte disse que sua história se confunde com a da Universidade, 
“em especial a da Faculdade de Direito, que ajudou a construir”. 
Para ilustrar a “fibra e o rigor” de Marques Porto, ele contou que, 
na noite da invasão do campus Monte Alegre por tropas da PM, 
em 22 de setembro de 1977, o então diretor da Faculdade abri-
gou em sua sala tantos alunos quanto ali cabiam. “Colocou-se 
à frente deles, disse que eram sua responsabilidade, e ninguém 
mexeu com eles.” A secretária estadual de Justiça, Eloisa Arruda 
(docente da PUC-SP), também esteve presente à cerimônia. (T. Pa.)

enfrentar as necessidades populares mais urgentes. Bato palmas 
a essas primeiras marchas, e suplico, especialmente aos jovens, 
estudantes, trabalhadores, mulheres, que liderem um movimento 
de todo o povo exigindo reformas de base, a começar pela polí-
tica. Já sabemos fazer isso, através da internet e de outros meios 
de comunicação. É a hora, companheiros e companheiras. (T. Pa.)

Thaís Polato
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A PUC-SP indica
ENSINo E CorrEção NA ProdUção dE TExToS 
ESColArES (Ed. CorTEz)

Este livro, da professora Lilian Passarelli (Depto. de Português), 
foi selecionado pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE). Ele aponta para a necessidade de rever o que implica 
produzir um texto na escola e por que os alunos têm medo do 
papel em branco, além de expandir o referencial teórico-prá-
tico e o próprio modo da autora de lidar com a pedagogia da 
escrita para subsidiar o ensino de diferentes gêneros textuais, 
contemplando as funções da escrita.

CoNVoCAçõES BIoPolíTICAS doS dISPoSITIVoS 
ComUNICACIoNAIS (EdUC /FAPESP)

Os dispositivos comunicacionais oferecem múltiplas convoca-
ções e receitas para guiar os usuários no mundo do consumo, 
cujo combustível não é somente mercadoria, mas a própria 
vida. O livro do professor José Luiz Aidar Prado (Pós em Comu-
nicação e Semiótica) propõe pensar uma política que enfrente 
a economia culturalista, que convoca o sensível dos corpos, a 
partir da discussão dos contratos comunicacionais da mídia 
semanal, das revistas femininas, do cinema e de reality shows.

Bete Andrade

Fica em cartaz até dezembro, no Tucarena, o espetáculo Bala na Agulha. A peça conta a história do embate entre um grande ator de teatro, 
Chico Valente (Eduardo Semerjian), que chegou aos 70 anos doente, sem dinheiro e esquecido, e um jovem galã, Cadu (Alexandre Sla-

viero), que desponta com enorme sucesso na TV.  Valente aponta uma arma para Cadu e o obriga a duelar pela própria vida, numa espécie 
de reality show no qual apenas o melhor ator sobreviverá. Célia de Castro (Denise Del Vecchio), antiga amiga de Valente e atual colega de 
trabalho de Cadu, tenta intermediar o conflito, mas seu envolvimento com ambos torna-se mais um ingrediente explosivo neste duelo. Um 
drama carregado de humor mordaz e ironia, com uma linguagem enxuta e ágil, que coloca a plateia dentro da trama, o espetáculo é dirigido 
por Otávio Martins e tem sessões às sextas-feiras (21h30), sábados (21h) e domingos (19h). Informações: www.teatrotuca.com.br. (B. A.)

De Educ 
a e-duc
A Editora da PUC-SP (Educ) lançará, em outubro, seu primei-

ro e-book. “Já temos títulos selecionados, autores conta-
tados... Daqui a um mês, teremos condições técnicas, autorais 
e jurídicas para lançar obras neste novo segmento”, diz o pro-
fessor Miguel Chaia, diretor da editora. “Nós nos preparamos. 
Temos duas pessoas na equipe que fizeram cursos, seminá-
rios, foram conhecer experiências que vêm sendo realizadas 
em outros locais”, complementa.
A novidade chega à Educ perto de seu 40º aniversário, que 
será celebrado em 2014. Para marcar a data, Chaia pretende 
realizar um seminário com editoras universitárias e autores, 
além de preparar um novo catálogo de publicações. “A Educ 
mantém o mesmo objetivo de quando foi criada: divulgar a 
produção acadêmica da Universidade. Mas, com o tempo, ela 
passa a se abrir à sociedade e a parcerias”, reflete o docente. 
“Acho que essa mudança se inicia na direção da professora 
Maria do Carmo Guedes. A Educ começou a se incluir no de-
bate público, levantando temas em discussão pela sociedade 
e produzindo livros externos à PUC-SP. Entram aí as parcerias 
com outras editoras acadêmicas, por exemplo, com a USP, em 
um livro sobre moradores de rua”, explica.
É nesse momento, diz, que se insere a busca por auxílio em 
agências de fomento, como a Fapesp: “Hoje, mais da metade 
de nossas publicações é feita em parceria com outras editoras 
e financiamento externo. Isso mostra que nosso trabalho é 
visto com seriedade e os títulos têm interesse social”. Chaia 
menciona ainda o apoio da Fundação São Paulo e da Reitoria 
na cessão de recursos para publicações.
A Educ, segundo o diretor, passou a enfatizar a reimpressão 
de livros esgotados, o que é “tão importante quanto títulos 
novos”, e o maior cuidado com as capas, “por causa da com-
petição no mercado”. “Além de contarmos na equipe com dois 
designers gráficos de sensibilidade, passamos a chamar bons 
artistas para fazer as capas de nossos livros, inclusive artistas 
que participaram da Bienal de Arte de São Paulo e venceram 
o Prêmio Jabuti”, afirma. A busca pelo conteúdo, explica o di-
retor, é feita com base em contatos com autores e setores 
“de excelência da PUC-SP, tanto em áreas tradicionais, como 
Filosofia, quanto em novos campos, como o de Arte, Crítica e 
Curadoria”. A Educ recebe propostas, que são enviadas para 
pareceristas após uma primeira seleção da equipe.
A Educ tem dois Prêmios Jabutis (em 1999, na categoria Ciên-
cias Exatas, Tecnologia e Informática; e em 2011, na categoria 
Arte) e é uma das finalistas deste ano, na categoria Ciências 
Humanas. Atualmente, a editora tem 451 livros publicados e 
194 obras no catálogo. (T. Pa.)

Bala na Agulha

D
enise Santos
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Palavra da reitora
Penso ser uma das grandes missões desta ges-
tão dar igual tratamento a todos os campi da 
PUC-SP. Por isso, alegro-me em ver que, neste 
segundo exemplar de PUC-SP em Notícias, a 
reportagem de capa destaca uma atividade 
realizada no campus Consolação. Nas páginas 
seguintes, o campus Sorocaba é que protago-
niza outra manchete, além das muitas ativi-
dades concretizadas no campus monte Alegre. 
Coroa este nivelamento acadêmico pelo alto, 
a notícia de que a PUC-SP foi a única univer-
sidade privada do Estado de São Paulo a en-
cabeçar o ranking das melhores universidades 
do mundo, publicado em setembro pela con-
sultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). 
A pesquisa considerou mais de duas mil uni-
versidades, mas apenas setecentas aparecem 
no ranking global. No mesmo mês, a PUC-SP 
sobressaiu-se em outro importante levanta-
mento, o ranking Universitário Folha, publica-
do pelo jornal Folha de S. Paulo: a Pontifícia 
Universidade Católica é, hoje, a sétima melhor 
universidade privada do País e a segunda do 
Estado de São Paulo. o rUF considera crité-
rios como pesquisa, ensino, avaliação do mer-
cado, inovação e internacionalização. destaco 
ainda neste nobre espaço a abertura positiva 
que tivemos com diretores, diretores-adjuntos, 
chefes de departamento, coordenadores de 
curso e respectivos suplentes nos quatro En-
contros com os Novos Gestores Acadêmicos, 
realizados entre agosto e setembro, em São 
Paulo. Na companhia do vice-reitor, pró-reito-
res e secretários-executivos da Fundação São 
Paulo, pudemos discutir, em conjunto com os 
nossos gestores, o dia-a-dia das unidades e, 
em especial, o futuro da PUC-SP.

Profa Anna Cintra

Vitor Hugo Souza

Raphael Nishimura, 31 anos, é paulista e pratica esportes 
desde garoto. Como levar uma vida digna apenas como 

atleta ainda é privilégio de poucos, ele teve de escolher ou-
tro emprego. Formado na PUC-SP, em Ciência da Computação 
hoje é profissional de Tecnologia da Informação da IBM. Mas 
a paixão pelo esporte é tão intensa, que ele se esforça para 
conciliar o trabalho com as atividades físicas. Pratica escalada 
esportiva há sete anos (prefere subir os paredões das monta-
nhas da modalidade outdoor) mas, agora, se dedica à escalada 
de competição (em ambiente fechado).
Tudo isso já seria louvável, se Nishimura não tivesse um de-
safio extra – e talvez o maior de todos: quando tinha oito 
anos, começou a ter sintomas de uma doença até então pou-
co conhecida, a distonia muscular, uma disfunção no cérebro 
que envia comandos aos músculos, provocando movimentos 
involuntários a todo instante. “Começou leve, no lado direito 
do braço. Fui perdendo a coordenação motora fina, passei a 
ter dificuldade para comer e escrever. Foi piorando gradativa-
mente até os 15 anos, atingindo perna, coluna e pescoço”, lem-
bra. A família e os amigos foram fundamentais para Nishimura 
superar as dificuldades.
O atleta, porém, nunca se fez de rogado. Superou as dificul-
dades impostas pela distonia e, em 2012, sagrou-se campeão 
brasileiro de Paraescalada e vice-mundial, em Paris, naquele 
mesmo ano. Chegou ao topo, mas ainda quer mais: “Pretendo 
participar de mais alguns campeonatos mundiais para divul-
gar e fortalecer a Paraescalada no Brasil”. 
Em 2011, fundou o projeto “Paraclimbing Brasil”, ideia de um 
amigo que o incentivou a competir para divulgar a Paraesca-
lada no País. A primeira conquista foi a criação desta moda-

lidade no Brasil, em 2012. O objetivo do projeto é estimular as 
pessoas com deficiência a praticar esporte, sair de casa e estudar. 
Mas, atualmente, o foco é montar uma equipe brasileira de para-
tletas para o mundial do ano que vem.
Além de se preocupar com os treinamentos, Nishimura tem que 
planejar a parte financeira. O custo de viagem e hospedagem sai 
do próprio bolso. “Fica difícil arrumar patrocínio, porque a es-
calada não tem muita cobertura da mídia. O que existe é apoio, 
empresas ligadas ao esporte que fornecem equipamentos e pro-
dutos”, explica. As dificuldades vão além: para Nishimura, direitos 
fundamentais assegurados por Lei a portadores de deficiência 
física, como saúde, educação, trabalho e lazer, não podem ficar 
apenas no papel. Por isso, considera necessária a execução de 
políticas públicas que conscientizem a população para respeitar 
as diferenças. 
“O preconceito é mais uma questão cultural e educacional. Ano 
passado fui ao mundial na França, visitei Portugal e Inglaterra e, 
lá, a calçada, o transporte público, o metrô, o ônibus, são todos 
adaptados para portadores de deficiência”, diz.
Nishimura viu no esporte uma oportunidade para superar obstá-
culos pessoais e, ao mesmo tempo, compartilhar suas experiên-
cias. Além de ministrar palestras, contando sua história, escreve 
notícias sobre escalada em seu blog (escalango.com). “Tenho que 
conciliar treino, viagens e palestras. Meu maior feedback são es-
sas coisas pequenas, saber que o pessoal acompanha o meu blog, 
minhas histórias, esperando vídeo novo, coisa nova”. Há três me-
ses, passou por uma cirurgia no cérebro para minimizar os efeitos 
da distonia. A operação teve êxito e o ajudou a caminhar com 
mais facilidade. Agora, ele se sente mais preparado para realizar 
um sonho: escalar o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Comunidade PUC-SP
Uma escalada 
além dos limites

Bete Andrade

Acervo pessoal
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Norval Baitello Jr.

Bete Andrade

O professor Norval Baitello Jr. (Pós em Comunicação e Se-
miótica) é o responsável pela digitalização e acesso acerca 
de 50 mil documentos do filósofo Vilém Flusser, no projeto 
Arquivo_Vilém_Flusser_São_Paulo. Nascido em Praga, Repú-
blica Tcheca, e naturalizado brasileiro,  Flusser é “considerado 
o autor mais importante da área que estuda todos os tipos de 
mediação, desde o gesto até os aparatos técnicos de comuni-
cação, passando pela escrita e pelas imagens, convencionais 
ou técnicas”, explica Baitello. Com apoio da Fapesp e do Ins-
tituto Goethe, o acervo ficará disponível no campus Ipiranga. 
Nesta entrevista, Baitello fala sobre pesquisa, seu trabalho na 
Fapesp e sua história na PUC-SP.

Qual a importância acadêmica e o sentimento 
pessoal desta conquista?

A vinda do arquivo Flusser à PUC-SP resulta da parceria acadêmi-
co-cientifica com expoentes da ciência da mídia alemã, desenvol-
vida por mim à frente do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em 
Semiótica da Cultura e da Mídia (CISC). É uma grande vitória para 
a ciência brasileira. Mais ainda porque Flusser se apresentava 
como brasileiro. Viveu mais de 30 anos em São Paulo, aqui teve e 
educou seus filhos. Quando deixou o Brasil, em 1973, na ditadura, 
levou marcas indeléveis da cultura brasileira em seu pensamento 
transversal e surpreendente. 

Que amplitude ganha a PUC-SP como referência 
para a pesquisa sobre Flusser?

Visibilidade mundial, pois hoje ele é considerado o autor mais 
importante da área que estuda todos os tipos de mediação, des-
de o gesto até os aparatos técnicos de comunicação, passando 
pela escrita e pelas imagens, convencionais ou técnicas. Seus 
livros estão sendo traduzidos para as mais importantes línguas 
do mundo. Como ele escrevia em português e alemão, muitos 
textos estão apenas em português e outros apenas em alemão, e 
isto coloca o domínio do português como uma obrigatoriedade 
para os pesquisadores. Para mestrandos, doutorandos e mesmo 
graduandos brasileiros e latino-americanos, o acervo instalado 
na PUC-SP significa um enorme ganho, uma vez que apenas 10% 
de seus escritos estão publicados atualmente.

Como deu-se o processo para trazer o acervo ao público?

Com o apoio da Fapesp, digitalizamos todo o acervo de Flusser, 
que está em Berlim. O trabalho levou cerca de seis meses, e agora 
preparamos as pastas para colocação dos impressos. O arquivo 
deverá ser inaugurado em novembro no campus Ipiranga. Um 
funcionário será treinado para atender às consultas dos pesqui-
sadores. O material inclui muitas obras inéditas e todas as corres-
pondências de Flusser.

‘A pesquisa é o 
alimento da aula’

Que trabalho o Sr. desenvolve na Fapesp?

Há seis anos coordeno as áreas de Comunicação, Ciências da In-
formação e Museologia. Sou responsável pelos processos dessas 
áreas, avaliando os pedidos feitos à Fapesp e indicando parece-
ristas. É um cargo de grande responsabilidade, porque toda ciên-
cia da Comunicação do Estado de São Paulo pode ser beneficiada 
ou prejudicada. É preciso ter um senso de justiça muito ajustado 
e apurado para não deixar que interesses pessoais interfiram. A 
produção científica paulista é muito importante no mundo, equi-
vale à da Espanha e é maior que a do México e a do Chile. 

o que falta para o Brasil ter a maior produção 
científica da América Latina?

O Estado de São Paulo, por meio da Fapesp e de algumas uni-
versidades, é exemplo para o Brasil. Há aqui projetos enormes 
que contam com grande apoio, o que não existe no resto do País. 
Muitos professores estão descobrindo a importância da pesquisa, 
que é o alimento da aula. A Fapesp, por exemplo, apóia a parti-
cipação em congressos no exterior e a realização de encontros 
internacionais. Um projeto concede recursos para um centro de 
pesquisas por 10 anos, com duas vezes mais dinheiro que o go-
verno alemão fornece para o mesmo tipo de projeto. O resto do 
País começa a seguir o exemplo de São Paulo. Assim, o Brasil terá 
a chance de ficar em primeiro lugar na produção científica da 
América Latina.

Como se deu sua entrada na PUC-SP? 

Sou formado em Letras, em São José do Rio Preto. Fiz minha pós-
graduação na PUC-SP, que reunia uma escola muito importante 
de comunicação e vanguarda. Estavam aqui Décio Pignatari, Ha-
roldo de Campos, Lucrécia Ferrara, Leila Perrone-Moisés e outros. 
Essas pessoas criaram um programa de Teoria Literária, mas que 
já nasceu multidisciplinar. Estudava publicidade, televisão, rádio, 
e depois veio a se chamar Comunicação e Semiótica. Após alguns 
anos na pós-graduação, fui convidado para dar aula no Departa-
mento de Arte, no recém-criado curso de Jornalismo. Coordenei 
o curso e, após o mestrado ganhei bolsa para o doutorado na 
Alemanha. Quando terminei, por indicação de Haroldo de Cam-
pos, fui convidado a dar aulas dentro do Pós em Comunicação 
e Semiótica, onde estou há mais duas décadas e fundei o CISC.

o que é o CISC?

É um centro de pesquisas com 20 anos, que mantém relações 
com pensadores da Alemanha, Espanha, Japão, Portugal, Rússia, 
Áustria, entre outros países. Já recebemos mais de 50 grandes 
nomes da Comunicação, como Siegfried Zielinski (reitor da Escola 
Superior de Artes da Mídia de Colônia), Dietmar Kamper (maior 
filósofo do corpo da Europa), Harry Pross (fundador da teoria da 

mídia na Alemanha), Ryuta Imafuku (discípulo do antropólogo 
japonês Masao Yamaguchi), Jean Baudrillard, Valery Sautchuk, 
Thomas Bauer, Elisabeth von Samsonov, Christoph Wulf, Gunter 
Gebauer, Helga Peskoller, Vicente Romano, Ivan Bystrina. Essas 
pessoas conheceram a PUC-SP e saíram com profunda admiração 
pela atmosfera vibrante de nossos cursos, alunos e professores.

E seu período à frente da Comfil, atual Faficla?

Em 1996, fui convidado a me candidatar a diretor da então Facul-
dade de Comunicação e Filosofia, Comfil. A faculdade, na área de 
comunicação, estava com os cursos de Jornalismo e Publicidade, 
mas as modernas áreas de Multimeios e de Comunicação do Cor-
po estavam descobertas. Criei os cursos Comunicação das Artes 
do Corpo e Multimeios. Fomos pioneiros no Brasil e no mundo 
com a Comunicação das Artes do Corpo, fundamentada na Filo-
sofia do Corpo, tal qual ela se desenvolvia na Rússia, Alemanha, 
França, Inglaterra e EUA. 

Após esse período, o senhor lecionou na Europa?

Não me recandidatei após o mandato, pois minha pesquisa me 
chamava. Recebi muitos convites do exterior. Lecionei na Univer-
sidade de Viena (Áustria), durante os meses de férias da PUC-SP. 
Também dei cursos em universidades na Rússia, Espanha, Por-
tugal e Chile. Foram experiências importantes, levando para o 
exterior o nome da PUC-SP, e todos elogiavam nossa pesquisa 
de ponta. Para se ter uma ideia do nosso prestígio, um dos cursos 
que ministrei na Universidade de Viena, por falta de espaço, foi 
marcado para os domingos, às 8h. Era inverno e nevava muito. 
Quando cheguei, no primeiro dia, um pouco antes do horário, ha-
via mais de 100 pessoas na neve aguardando abrir a sala; no 
início do curso, já eram 400 matriculados.

Bete Andrade


