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Entrevista do mês
Os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna, 

os Barbixas, falam ao PUC-SP em Notícias sobre Improvável. O espetá-

culo de cenas improvisadas entra em sua sétima temporada no Tuca 

como detentor de um recorde: nenhuma peça ficou em cartaz tanto 

tempo no teatro. Pág. 12
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Deficientes visuais: incluídos!
A Universidade iniciou projeto para incluir pessoas com deficiência visual em 

seus quadros e, em janeiro, contratou 11 cegos. Para o padre José Rodolpho 

Perazzolo, secretário executivo da Fundação São Paulo, a admissão vai além 

da Lei de cotas e “integra um processo de inserção social que a PUC-SP faz 

questão de cumprir pelo seu espírito, história e objetivos”.  Pág. 03

Bete Andrade/ACI

Calouros
Sorrisos para uma nova vida

Bete Andrade/ACI

Pág. 06 e 07



“Universitários da PUC-SP, estejam certos de que, ao final, 
vencidas as dificuldades inerentes à formação acadêmica, 
vocês obterão uma excepcional formação e merecido re-
conhecimento.” É assim que o ex-aluno Leandro Cristian 
de Carvalho (Letras: Português) finaliza o depoimento 
que nos enviou com sua história (pág. 09). Leandro mora 
atualmente na Irlanda do Norte, trabalha como intérprete 
comunitário e tradutor freelancer e cursa o mestrado da 
Pós-Graduação em Línguas Modernas na Queen’s Univer-
sity (Belfast). “Ao longo de quase uma década, envolvido 
diretamente com atividades linguísticas, posso afirmar 
com convicção absoluta que dificilmente chegaria onde 
cheguei sem a formação obtida na PUC-SP.”
Trata-se de uma boa mensagem para os estudantes que, 
a partir de agora, começam a compartilhar a Universi-
dade conosco. A mensagem de Leandro mostra que a 
formação oferecida pela PUC-SP dá condições para que 
os egressos construam uma bela carreira e desenvol-

mais vagas de estágio. Então, se você pretende entrar no 
mercado de trabalho, aproveite a oportunidade!

2014 começa com novidades. Aqui na Assessoria de Co-
municação Institucional teremos um ano agitado (abai-
xo); no Hospital Santa Lucinda, as mudanças começa-
ram (pág. 10) e já beneficiam a população sorocabana 
(principalmente aquelas que utilizam recursos do SUS). 
O bandejão do campus Monte Alegre volta com nova 
empresa concessionária e redução no preço (pág. 08). E,  
para fechar, PUC-SP em Notícias traz uma entrevista com 
os Barbixas (pág. 12) – eles apresentam o espetáculo há 
mais tempo em cartaz no Tuca. Como suas apresenta-
ções são baseadas no improviso, cada quinta-feira eles 
trazem algo novo ao teatro.

vam plenamente suas habilidades profissionais. Citan-
do os calouros, na seção Fala PUC-SP fomos justamente 
ouvi-los sobre esta nova etapa de suas vidas (pág. 04). 
Também acompanhamos a chegada deles em todos os 
campi, durante a semana de recepção, e selecionamos 
as melhores imagens desse momento alegre – algumas 
fotos estão nas pág. 06 e 07, mas você vê os álbuns com-
pletos no Facebook (www.facebook.com/PUCSP.Oficial).
Para auxiliar os novos alunos a entender um pouco o 
mundo puquiano, trazemos nesta edição de PUC-SP em 
Notícias duas matérias apresentando serviços da Insti-
tuição: a Secretaria de Administração Escolar (SAE, pág. 
05) e os Achados e Perdidos (pág. 05). Preparamos ainda 
um site especial, o www.pucsp.br/calouros, com dicas e 
informações sobre a Universidade e todos os setores li-
gados à sua vida acadêmica e cultural. Mas não esquece-
mos os veteranos: na pág. 08 mostramos que os meses 
de janeiro e fevereiro são os períodos em que aparecem 
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Editorial

A Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 
está preparando uma série de ações para este 

ano. Há planos para o público interno, de forma a dar 
mais espaço para a produção acadêmica e cultural 
e as demais atividades desenvolvidas por alunos, 
professores, funcionários, pesquisadores e ex-alunos; 
e há projetos para o público externo, ou seja, voltados 
à aproximação de profissionais de mídia com a 
Universidade, seus docentes e pesquisas.
A primeira mudança se refere ao Acontece na PUC-
SP. A publicação, que segue diariamente via e-mail a 
toda a comunidade puquiana, foi reformulada e conta 
com novo projeto gráfico e layout mais parecido com 
o do jornal PUC-SP em Notícias. O boletim ganhará 
espaço para fotos e uma linguagem mais ágil nas 
notas. O próprio PUC-SP em Notícias terá alterações, 
relacionadas a um aprimoramento da distribuição 
do jornal mensal em todos os campi. Futuramente, 
ambos estarão disponíveis no site da Assessoria.
Desde o início de janeiro, a ACI também é responsável 
pela área de Cerimonial da Reitoria. Todos os grandes 
eventos – como aqueles com a presença do cardeal 
Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano 
de São Paulo e grão-chanceler da PUC-SP, da reitora 
Anna Cintra – contarão com a apresentação de nossos 
profissionais, que estão sendo preparados para dirigir 
cerimônias.
Em relação às redes sociais, 2014 será um período de 
maior integração entre as três plataformas em que a 
PUC-SP está presente, Facebook, Instagram e Twitter. 
Além disso, daremos ênfase ao compartilhamento de 

ACI
Comunicação: novidades em 2014

informações já postadas pelos diversos setores da 
Instituição em suas páginas – por exemplo, Derdic, 
CGE, Educ, PUCalhaços. E iniciaremos uma campanha 
para aumentar a participação da comunidade no 
Instagram: consideramos que os puquianos devem 
atuar diretamente nesta rede de imagens, por isso 
iremos estimular a participação de alunos, professores 
e funcionários. Queremos que eles compartilhem 
conosco fotos do cotidiano da vida nos campi.
Em relação aos contatos com a imprensa externa, 
daremos continuidade às oficinas exclusivas para 
jornalistas, com a participação de docentes das mais 
diversas áreas de conhecimento. A primeira delas 
acontece logo neste início de ano de Copa do Mundo 
no Brasil e será sobre o Direito Desportivo – tema 
definido em conjunto com a Direção da Faculdade 
de Direito. Os profissionais da ACI, que em 2013 
atenderam mais de 1500 solicitações de indicação 
de fontes para repercutir pautas, irão trabalhar para 
ampliar a presença da 
PUC-SP e seus docentes na 
mídia por meio de releases 
específicos sobre temas 
em discussão na sociedade 
– como fizemos em 
janeiro, quando indicamos 
a professora Silvia Borelli 
(Depto. Antropologia) 
assim que saíram as 
primeiras reportagens 
sobre os “rolezinhos”.

Thaís Polato/ACI



Tuca
Peça Tribos em sessão especial

Inclusão
PUC-SP integra 11 deficientes 
visuais em seus quadros
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Sucesso de público e crítica, com 30 mil espectadores só no ano 
passado, a peça Tribos realiza mais duas sessões da temporada 

2014 com acessibilidade, dias 22/2 e 29/3, no Tuca. Mas se engana 
quem imagina se tratar de eventos voltados apenas para surdos e 
cegos. “Não é uma sessão exclusiva para pessoas com deficiência 
auditiva ou visual. A proposta é integrar”, explica o ator e produtor 
Bruno Fagundes.
Durante a apresentação, a intérprete oficial de libras de Tribos, Mirian 
Caxilé, fica no lado esquerdo do palco para fazer a tradução simul-
tânea. A empresa Steno do Brasil, parceira da peça, empresta tablets 
com legendas (para os surdos que não sabem a língua brasileira de 
sinais) e audiodescrição (para os deficientes visuais). “No Brasil, es-
pecialmente em teatro, é muito difícil promover espetáculos com 
acessibilidade. Mas no Tuca tivemos ajuda do começo ao fim. Foi o 
casamento perfeito”, enfatiza o ator.
Tribos, da escritora inglesa Nina Raine, usa a figura de um deficiente 
auditivo para discutir os diversos tipos de limitação do ser huma-
no, além de reviver as típicas questões familiares de uma maneira 
perversamente divertida e politicamente incorreta. Com direção de 
Ulysses Cruz, o elenco é formado por Antonio e Bruno Fagundes, 
Arieta Correia, Eliete Cigaarini, Guilherme Magon e Raiani Teichmann.  
Saiba mais: www.teatrotuca.com.br. (B. A.)

Bete Andrade

A PUC-SP acaba de admitir 11 funcionários com deficiência visual. A contratação, exigência da 
Lei 8.213/1991 (que prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 
2% a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência), é a realização de um pro-
jeto antigo. “Para a Universidade, as contratações, mais do que preencher a lei de cotas, fazem 
parte de um processo de inserção social que a PUC-SP faz questão de cumprir pelo seu espírito, 
pela sua história e pelos seus objetivos”, esclarece o padre José Rodolpho Perazzolo, secretário 
executivo da Fundação São Paulo, mantenedora da Instituição. 
“Sempre tivemos um grande contingente de funcionários com dificuldades auditivas, e agora 
precisamos ter a competência de trabalhar com todos os outros tipos de deficiência”, afirma 
Arlete Venites Sanchez, analista da Divisão de Recursos Humanos responsável pela inclusão de 
pessoas com deficiência.
Os novos contratados, indicados pela Associação de Deficientes Visuais e Amigos (Adeva), par-
ceira do projeto, passaram por uma seleção; dos 16 candidatos, 11 assinaram contrato com a 
Universidade no dia 30/1. “Eles vão participar de um curso de capacitação com duração de seis 
meses e, no segundo semestre, serão alocados em postos de trabalho na PUC-SP”, conta Arlete. 
Para Jonata Andrade de Carvalho, que perdeu a visão recentemente, é o início de uma nova 
etapa na vida. “A contratação é a realização de um sonho. O maior desafio agora é superar as 
barreiras que a gente mesmo cria, de que talvez não sejamos mais capazes. Mas aqui na PUC-SP 
me sinto em família e sei que vou conseguir”, diz, entusiasmado.
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Fala PUC-SP
Expectativas e descobertas
A chegada na PUC-SP é o primeiro passo para os novos alunos começarem a alcançar seus sonhos. É hora de se preparar para uma carreira profissional, e também o momento de experimentar, de 

fazer amizades, de aprender a equilibrar a liberdade e a responsabilidade e a unir o desejo com a capacidade de realizá-lo. Enfim, é hora de crescer. A tarefa não é fácil e nenhuma receita pode servir 

de guia: os calouros devem se abrir para o desconhecido, para um mundo do qual já ouviram falar e só agora terão a oportunidade de vivenciar. Daqui para frente, é o novo; mas o que os calouros 

esperam dele? PUC-SP em Notícias ouviu primeiranistas de todos os campi para saber: qual a expectativa para sua nova vida na PUC-SP?
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Da redação

Aprender, fazer várias amizades, crescer. Ter bastan-
te conteúdo pra vida, conhecendo pessoas do mesmo 
ramo e também os professores.
Amanda Bueno, Publicidade

A primeira expectativa é medo do novo, de não saber 
o que vai acontecer, o que vamos encontrar no curso, 
nos professores, essa ansiedade de não saber o que 
vem pela frente. Mas ao mesmo tempo ter uma cer-
teza de que vai ser bom, de que aquilo que eu não 
conheço ainda vai me ajudar de alguma forma para 
confirmar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser 
e aquilo que eu busco viver. 
Irmão Alef de Jesus Obediente, Teologia (Santana)

Minha expectativa é de muita alegria, sucesso, amiza-
de, estudo e conhecimento. É tudo muito novo. É uma 
curiosidade sem tamanho.
Mariana Alves de Souza, Publicidade

Vim de Salvador. Larguei tudo lá, família, amigos e namorado, 
para buscar minha realização profissional aqui. A PUC-SP é 
muito conceituada na Bahia. Estou gostando muito do que vi 
até agora e sei que ainda tenho muito para aprender.
Fernanda Rosa, Enfermagem

Espero que a Universidade me ajude a ser um bom 
padre. É uma alegria estar aqui na PUC-SP respon-
dendo ao chamado da minha vocação sacerdotal.
Carlos Augusto de Andrade, Teologia (Ipiranga)

Ainda não sei o que esperar, está tudo muito confuso. Só sei 
que é este curso mesmo que eu quero. É uma área que pro-
mete muito, dá para buscar boa carreira. E a PUC-SP vai me 
ajudar, no mercado só perde para a USP. Acho que o pessoal 
vai ser de boa, legal.
Danilo Codonho, Ciência da Computação

Meu sonho sempre foi cursar Medicina na Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP. Fiz um 
ano de cursinho em período integral para alcançar 
este meu objetivo. Quero ser uma médica que atue de 
maneira mais humanizada com os pacientes e sei que 
o foco desta faculdade é exatamente esse.
Giovanna Napolitano, Medicina

Espero que seja uma fase da minha vida de muito conheci-
mento, aprendizado, novas amizades, porque em uma univer-
sidade você tem tudo, abre sua mente, abre muitos caminhos 
para a vida.
Fernando Martins, Relações Internacionais

Minha expectativa é crescer como pessoa e obter experiência 
profissional no mercado de trabalho. Com uma boa forma-
ção, quero fazer muitas pesquisas e aproveitar cada chance. 
Sempre quis fazer Psicologia e nunca tive dúvidas de que a 
PUC-SP era o melhor lugar para isso. Quero conhecer pesso-
as novas, aproveitar a ótima oportunidade que obtive e levar 
essa formação para a vida toda.
Olívia Nunes, Psicologia (Barueri)
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O Serviço de Achados e Perdidos e Guarda-Volumes do campus Monte Alegre recebe 
todo mês, aproximadamente, 120 objetos – a maioria peças de vestuário, bolsas, bijuterias,  
guarda-chuvas, óculos e materiais escolares. Mas peças como toalhas, cortinas, sapatos, espelhos, 
cabos USB e carregadores de celular também estão lá, à espera de seus donos.
O setor fica no térreo do prédio novo (ao lado da biblioteca) e desde 2007 está ligado ao Setor de 
Atendimento Comunitário (PAC). “O trabalho parece simples, mas é de grande responsabilidade 
porque envolve guardar coisas de outras pessoas”, explica Silvio Porto, coordenador do PAC.
Depois de dois meses, aquilo que não é resgatado segue para doação. Os livros são repassados 
para a biblioteca da PUC-SP e o restante para a Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúr-
bios da Comunicação (Derdic), que realiza anualmente um bazar para arrecadar fundos. 
O setor funciona de 2ª a 6ª feira (das 7h30 às 22h) e aos sábados (das 8h às 17h). No Ipiran-
ga, o serviço fica na Secretaria de Administração Escolar (SAE); no campus Consolação, na 
direção de campus; em Barueri, na Biblioteca; em Santana, na sala P-06; e em Sorocaba, na 
direção da Faculdade. (P. L.)

Por dentro dos campi
Perdeu algo? Saiba onde procurar

Atendimento aos estudantes
Ritmo acelerado na SAE

Até março, altíssima temporada na Secretaria de Administração Esco-
lar (SAE) da PUC-SP: enquanto a Universidade estava em ritmo mais 
tranquilo, com as férias de alunos e professores, o setor trabalhava a todo 
vapor. Só em janeiro, somou mais de 14 mil atendimentos, entre presen-
ciais, telefônicos ou via portal. Até o final de fevereiro, serão mais 13 mil.
Segundo Maguina Rocha Brandt (na foto, em pé), coordenadora da SAE, 
as matrículas são a principal causa do aumento da demanda neste pe-
ríodo. “Mesmo sendo permitido enviar os documentos pelo correio, 70% 
dos novos estudantes ainda preferem vir à Universidade, até mesmo 
para conhecê-la”, revela.
Criada em 2009 e modernizada ao longo dos últimos anos, a secretaria 
participa de diversos momentos da vida acadêmica do aluno de gradu-
ação e pós-graduação (exceto campus Monte Alegre). A SAE tem pos-
tos em todos os campi, mas praticamente todos os serviços podem ser 
feitos pelo portal (veja quadro ao lado). A possibilidade tem auxiliado 
a eliminar as longas filas que se formavam, principalmente em janeiro 
e fevereiro, com a chegada dos calouros. A este público, o portal acadê-
mico é um instrumento ainda mais útil, pois ajuda a evitar transtornos 
na adaptação à nova rotina.
“O atendimento presencial está mais restrito a casos excepcionais, 
quando o aluno tem alguma irregularidade de matrícula, por exemplo, 
ou precisa do monitoramento dos atendentes para utilizar o portal. O 
restante é via internet”, ressalta a coordenadora. 

Mara Fagundes

www.portalacademico.pucsp.br 
Neste endereço é possível solicitar: comprovante de matrícula; reno-
vação de matrícula; alteração de curso, campus e turno; grade curri-
cular; revisão de notas; atestado de conclusão de curso ou monitoria; 
declaração de bolsista; segunda via da carteira de identificação do 
estudante; solicitação de colação de grau; e trancamento do semestre.
Negociações financeiras devem ser realizadas com o setor de Contas 
a Receber: (11) 3670-8063 ou cobranca@pucsp.br.
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Calouros 
Alunos do 10 
ano renovam 
energia da 
PUC-SP
Da redação

Todos os anos, uma turma nova chega à PUC-SP cheia de expectativas e de ale-
gria. São os calouros, grupo animado e essencial para a Universidade recarre-
gar suas energias e dar início a mais um ano de intensas pesquisas, profundos 
aprendizados e calorosos debates.
Logo na chegada à Instituição, os alunos sentem a sua vibração. São recebidos 
com um misto de tintas coloridas, tambores de baterias, atividades culturais, 
esportivas e acadêmicas, celebrações religiosas e tours pelos corredores da 
Universidade, que agora também é deles. Esta PUC-SP que não é feita só de giz 
e lousa, mas que proporciona uma autêntica vivência universitária.
A reportagem do PUC-SP em Notícias fez a cobertura da recepção aos calouros 
em todos os campi, contando muitas vezes com a valiosa colaboração de pro-
fessores e funcionários de cada um deles. As fotos dizem mais do que qualquer 
palavra para mostrar a celebração que deu início a uma nova jornada, não 
somente aos calouros, mas a todos os veteranos, professores e funcionários da 
Universidade. 
Veja mais fotos na fanpage www.facebook.com/PUCSP.Oficial e no Instagram 
(http://instagram.com/puc_sp).
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Educação Matemática
O professor Gabriel Loureiro de Lima recebeu 
dia 10/12, na sede da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
em Brasília (DF), seu certificado pela menção 
honrosa no Prêmio Capes de Teses 2013. Lima e 
seu orientador, o professor Benedito Antonio da 
Silva, também foram agraciados com um prê-
mio de R$ 5 mil, concedido pela Fundação Car-
los Chagas às menções honrosas nas áreas de 
Educação e de Ensino.
“Quando fiz não procurava isso, mas é conse-
quência de uma pesquisa bem relizada. Deu 

um trabalho imenso, e é bacana ter esse reconhecimento nacional. Fiquei bem feliz”, 
conta Lima, coordenador da licenciatura em Matemática da PUC-SP. Sua tese, A disci-
plina de Cálculo I do curso de Matemática da Universidade de São Paulo: um estudo de 
seu desenvolvimento, de 1934 a 1994, foi defendida em 2012 no Pós em Educação Ma-
temática. O estudo teve como objetivo analisar a implantação e o desenvolvimen-
to da disciplina inicial Cálculo Diferencial e Integral, da graduação em Matemática 
da USP, desde o ano em que a instituição foi fundada e criou o primeiro curso su-
perior de Matemática do país. A pesquisa levou em conta até o momento em que 
a disciplina Cálculo I, do curso de licenciatura, passou a ser oficialmente diferen-
te daquela oferecida aos alunos do bacharelado.Além de Lima, a pesquisadora da 
PUC-SP Tania Teixeira Laky de Sousa (Pós em Serviço Social) recebeu menção hon-
rosa pela tese Tráfico internacional de mulheres: nova face de uma velha escravidão.  
Tânia foi entrevistada por PUC-SP em Notícias na edição 58. (T. Pa.)

Desde o dia 3/1, início do ano letivo, o restaurante universitário do campus Monte Alegre é ad-
ministrado por uma nova empresa, a Sodexo. A concessionária foi definida por meio de licitação, 
realizada pela Fundação São Paulo, com o objetivo de melhorar a qualidade da alimentação ofe-
recida a alunos, professores e funcionários. O valor é menor do que o anterior: R$ 10 no bandejão 
e R$ 38,90 por quilo. 
“A refeição é de boa qualidade, gostei também da apresentação e da disposição espacial”, avalia o 
funcionário Vincenzo Villani (Laboratório de Vídeo). Para Maura Rodrigues Sartori, funcionária da 
Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg), o novo bandejão está agradável e 
a comida, saborosa. “Mas a dinâmica está ruim. Temos que pagar depois de nos servir, acaba for-
mando fila e a comida esfria”, considera. Solange Cuberno, que trabalha na Faculdade de Ciências 
Sociais, concorda: “Para evitar isso, o pagamento tem que ser feito antes. Mas está tudo certo com 
o resto, a comida está boa”. (T. Pa.)

Estágio 
procura 
aluno 
Você sabia que a melhor época do ano para conseguir 

um estágio é de janeiro a março? A Coordenadoria Ge-
ral de Estágios da PUC-SP (CGE) ofereceu, em dezembro, 
quase 800 oportunidades – em janeiro, esse número su-
biu para 1.300. Já o Centro de Integração Empresa Escola 
(CIEE) começou o ano com mais de 9 mil vagas em todo o 
país, das quais 5,5 mil só no estado de São Paulo.
Claudia Giannoni, do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), 
explica que neste período o número de empregos para 
graduandos chega a aumentar 20% em relação aos de-
mais meses porque muitos estudantes se formam e en-
cerram seu contrato. “Órgãos públicos normalmente não 
efetivam seus estagiários. No final do ano eles desligam 
aqueles que terminam o curso e têm que repor seus qua-
dros”, esclarece Ronaldo Martins, supervisor da CGE. 
Mesmo assim, ele afirma que o mercado tem dificulda-
de de realizar as contratações “porque os alunos não se 
inscrevem”. Para se ter ideia de como a procura pelos es-
tágios diminui nesse período, o portal da CGE teve quase 
125 mil visualizações em outubro de 2013, mas em janei-
ro de 2014 não passou de 49 mil; naquele mês, quase 5 
mil alunos se candidataram, mas neste mês, apenas 1.700. 
“Além da grande quantidade de oportunidades, a concor-
rência é bem menor. É, portanto, um momento oportuno 
para os alunos buscarem sua colocação profissional”, con-
clui Ronaldo.
Mesmo sem ter conhecimento dos dados, Daniel Moreira, 
aluno de Administração, conseguiu seu primeiro estágio 
agora no começo do ano. “Na metade de dezembro, re-
cebi e-mail para uma vaga na empresa Roche e topei na 
hora participar da seleção. Percebi que havia poucos can-
didatos, talvez porque muitos estudantes já estivessem 
viajando”, diz. Já Bruna Bravo, aluna de Jornalismo, tinha 
conhecimento que havia menos concorrência para entrar 
no mercado nesta época: “Eu já tinha planos de estagiar 
em 2014, mas não fiz uma grande busca. Acabei partici-
pando apenas de um processo seletivo na Rede Globo e 
passei”, exclama.
No site www.pucsp.br/estagios você pode buscar as opor-
tunidades que estão sendo oferecidas pela Universidade 
e pelos parceiros da CGE (agentes de integração e con-
sultorias de Recursos Humanos), filtrar sua procura por 
estado, carreira e tipo de contrato, cadastrar seu currículo, 
saber como funciona a Lei de Estágios, ter acesso a dicas 
úteis para se dar bem nas dinâmicas, entrevistas e proces-
sos seletivos. As novidades também podem ser acompa-
nhadas pelo Twitter (@estagiospucsp) e Facebook (www.
facebook.com/CGEPUCSP). A CGE fica no subsolo do pré-
dio novo e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. 

Thiago Pacheco/ACI
Priscila Lacerda

Bandejão

Melhor e mais barato
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Palavra da reitora
Como reitora da Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo, gostaria de dedicar o espa-
ço que me é concedido para celebrar um dos 
momentos mais significativos do ano letivo: 
o acolhimento aos novos alunos. Nossa Uni-
versidade entende ser esta uma passagem de 
grande relevância na vida acadêmica, pois são 
os primeiros instantes de uma sólida relação 
que perdurará por uma vida inteira. Estes jo-
vens estudantes, que passam agora a integrar 
a comunidade universitária, trazem energia 
nova à PUC-SP e, ao longo dos próximos anos, 
perceberão que aqui é o lugar onde, a cada 
momento, ideias se constroem com diálogo, 
liberdade e perseverança. As boas-vindas aos 
novos alunos, uma tradição da PUC-SP, é a pri-
meira etapa na construção do ano letivo de 
2014. Um ano que esperamos ser marcado 
pela qualidade acadêmica e social da nossa 
Universidade, patamar conquistado ao longo 
de seus quase 70 anos de história. Produzir 
conhecimento e formar cidadãos conscientes 
segue sendo a nossa missão – baseada no de-
safio diuturno em fazer do saber acadêmico 
uma experiência intensa, alegre e responsá-
vel. A vocês, novos alunos, expresso minha 
alegria em recebê-los e deixo o nosso convite 
para que toda a comunidade fomente um ano 
com grandes realizações, repleto de pesquisas, 
ensino pujante e ações culturais e comunitá-
rias. Que possamos construir, juntos, um 2014 
norteado pela união e pelo compartilhamen-
to de ideias, repleto de aprendizado e muitas 
conquistas individuais e coletivas.

Profa Anna Cintra

Priscila Lacerda

Formar-se e ter uma oportunidade de trabalho fora do país é 
o que muitos jovens almejam. Nem sempre o caminho é fá-
cil, mas no final pode ser compensador. Está sendo assim para  
Leandro Cristian de Carvalho, ex-aluno do curso de Letras que 
hoje estuda e trabalha na Irlanda do Norte.
Leandro se formou no final de 2004 e trabalhava como analis-
ta de Renda Variável em um banco. Paralelamente a esta ocu-
pação, passou a exercer a função de genealogista, buscando 
certidões de nascimento e batismo de antepassados italianos 
para brasileiros que procuravam obter a cidadania italiana.
“Sendo eu próprio também um descendente, passei a pesqui-
sar, coletar a documentação de meus ancestrais e a cuidar 
sozinho do meu processo. Em 2007 surgiu a oportunidade de 
viajar a Mirano, pequena cidade na província de Veneza, Itália, 
onde obtive o reconhecimento da cidadania italiana, com mi-
nha esposa e meu irmão”, explica Leandro. Decidiu então ficar 
no país e prosseguiu na atuação como genealogista, visitando 
cúrias, paróquias, arquivos de estado, cartórios, prefeituras e 
outros locais à procura de documentos. “Assim consegui ajudar 
dezenas de brasileiros a obterem a dupla-nacionalidade”, diz.
No ano seguinte, Leandro se mudou para Londres (Inglater-
ra), onde, após fazer um curso de Intérprete Comunitário, pôde 
finalmente começar a trabalhar em sua área de formação. 
“Passei a exercer a função junto a órgãos públicos e privados, 
atuando como uma ponte cultural no estabelecimento da co-
municação entre as comunidades brasileira e inglesa”, conta. 
Em 2012, convidado por um amigo italiano que conhecera em 
Veneza, passou alguns dias na cidade de Dungannon, Irlanda 

do Norte. “Depois de uma semana lá, percebi que a cidade tinha 
uma grande população lusófona, em sua maioria timorenses e 
portugueses, mas também brasileiros”, conta.
Leandro então se deu conta de que poderia exercer naquela cida-
de sua profissão de intérprete comunitário – e de que ali o custo 
de vida era menor e havia mais qualidade de vida. Morando em 
Dungannon, descobriu que a Queen’s University, de Belfast, abriria 
inscrições para o Mestrado em Tradução e que, entre as línguas 
oferecidas, também havia o Português.
“Cursar um mestrado era um projeto antigo que não pude concluir 
por força das circunstâncias”, diz Leandro, que frisa a importância 
da PUC-SP em sua formação. “Posso afirmar com convicção ab-
soluta que dificilmente chegaria onde cheguei sem a formação 
obtida na Universidade. Foram as leituras, oficinas e seminários 
que me ajudaram a desenvolver minha potencialidade e me per-
mitiram vislumbrar uma pluralidade imensa de caminhos que eu 
poderia seguir como especialista em Língua Portuguesa. E, prin-
cipalmente, os profissionais altamente qualificados, como os pro-
fessores Jarbas Vargas Nascimento, Maria Laura Pinheiro Ricciardi, 
Ana Rosa Ferreira Dias e tantos outros”, complementa.
Segundo Leandro, a PUC-SP é extremamente bem reconhecida na 
Irlanda do Norte. “Por meio da entrevista de admissão a que me 
submeti com o coordenador do programa de Pós-Graduação em 
Línguas Modernas da Queen’s University, pude sentir a repercus-
são positiva dos trabalhos e publicações de nossa Universidade 
aqui no Reino Unido.” Atualmente, Leandro é intérprete comunitá-
rio, atuando principalmente em organizações públicas e privadas 
norte-irlandesas e no Sistema Público de Saúde.

Acervo pessoal

Comunidade PUC-SP
Em bom Português

D
ivulgação



Juliana Ferraz

Um novo convênio firmado entre o Hospital 
Santa Lucinda (HSL) e a Prefeitura de Sorocaba 
permitiu a implantação de mais seis equipes 
de plantão em obstetrícia, anestesia, pediatria, 
ortopedia, cirurgia geral e clínica médica. As 
mudanças entraram em vigor em dezembro 
do ano passado e ampliaram o atendimento 
à população, principalmente aos pacientes 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
“A parceria com a Prefeitura é um marco, pois 
estabelece uma relação de confiança entre o 
hospital, a instituição de ensino e a comuni-
dade”, avalia o superintendente do HSL, Carlos 
Aparecido Teles Drisostes.
Como o novo acordo, o Santa Lucinda integra 
o Sistema de Urgência Referida da cidade. “A 
Central de Regulação funciona interligada às 
unidades de pronto-atendimento da cidade. 
Assim que o paciente dá entrada, os médicos 
reguladores o encaminham para o hospital 
que tenha um profissional da especialidade 
exigida”, explica Isabel Ribeiro, coordenadora 

de Atendimento. “Essa organização tem o ob-
jetivo de racionalizar o uso de equipamentos 
e recursos, prestando um serviço melhor à 
população. Os pacientes são os mais benefi-
ciados”, completa.
Um dos favorecidos com a novidade foi o 
aposentado Vicente Batista Filho, que ma-
chucou o joelho ao cair do telhado de sua 
casa e foi procurar socorro no Conjunto Hos-
pitalar de Sorocaba. “Lá recebi os primeiros 
atendimentos e realizei exames. Como viram 
que eu deveria ser submetido a uma cirur-
gia, rapidamente fui enviado ao HSL, onde fui 
muito bem atendido. Estou aqui há poucas 
horas e já agendaram minha operação para o 
dia seguinte”, festeja.
Outra área que ampliou sua capacidade de 
atendimento é a pediatria. De acordo com a 
pediatra Ana Beatriz Rabello Miguel Moreno, 
o HSL sempre contou com uma boa estrutura 
no setor, com 16 leitos de Enfermaria e seis 
leitos de UTI neonatal. Apenas o pediatra da 
UTI, porém, ficava de plantão no local. Com 
as mudanças, 20 pediatras se revezam nos 

plantões, que sempre dispõem de dois es-
pecialistas: um na UTI neonatal e outro na 
Enfermaria. “A presença de dois médicos pos-
sibilita uma melhor qualidade de assistência 
pediátrica, suporte para a cidade e segurança 
para o paciente, a instituição e seus funcio-
nários”, ressalta Ana Beatriz.
As novidades já se refletem na satisfação 
dos pacientes. “Quando minha filha começou 
a passar mal, levei-a até a Unidade Pré-Hos-
pitalar da Zona Oeste. Diagnosticaram infec-
ção urinária e a encaminharam para o Santa 
Lucinda”, relatou Tailane dos Santos Oliveira, 
mãe de Thaís Oliveira Gomes, de apenas um 
mês de vida. “Minha filha recebeu todos os 
procedimentos necessários e sinto que ela 
está sendo muito bem tratada”, declara. 
O atendimento também agradou Kátia Inglês 
da Cunha, cujo filho, Gabriel Inglês Boécio, de 
dois meses, nasceu prematuro. “Ele está com 
pneumonia e foi internado há poucos dias 
no Santa Lucinda. Mas já apresenta sinais de 
melhora, graças ao bom serviço prestado por 
toda a equipe”, comemora.
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Hospital Santa Lucinda
Mais plantões e 
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“Minha filha 
recebeu todos os 
procedimentos 

necessários 
e sinto que ela 

está sendo muito 
bem tratada.”

Tailane dos Santos Oliveira,

 mãe da paciente Thaís Oliveira Gomes
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Sorocaba 
Biomateriais são tema de 
pesquisas inéditas no país

Sergio Said

Atualmente, o Laboratório de Biomateriais 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saú-
de (FCMS) da PUC-SP desenvolve pesquisas 
sobre cultura de células, síntese, caracteri-
zação e degradação de polímeros e estudos 
in vivo em animais. “Vivenciamos um dos 
momentos mais intensos deste grupo de 
pesquisa, graças ao apoio que temos rece-
bido da Reitoria e da Fundação São Paulo, 
nossa mantenedora”, resume a coordenado-

ra do órgão, professora Eliana Aparecida de 
Rezende Duek. As pesquisas recebem recur-
sos da Fapesp, Finep e CNPq.
Um dos estudos em curso está relaciona-
do ao desenvolvimento de polímeros que 
poderão substituir os metais utilizados em 
diversos tipos de cirurgia, sobretudo nas re-
alizadas em vítimas de traumas com fratu-
ras ósseas de pequeno e médio porte nas 
regiões do crânio e bucomaxilofacial. 
Esse tipo de polímero poderá ser fabricado 
no Brasil e seus dispositivos custarão, apro-

ximadamente, oito vezes menos do que os 
atualmente empregados, como placas e pa-
rafusos que só são fabricados no exterior. 
“Não temos dados exatos, mas acreditamos 
que a economia gerada por essa substitui-
ção será de milhões de reais, o que bene-
ficiará o Sistema Único de Saúde, as opera-
doras de planos de saúde e, logicamente, os 
pacientes”, diz a professora Eliana Duek.
Mais importantes que a economia gerada 
serão os benefícios à vida desses pacien-
tes. Os polímeros desenvolvidos no labora-
tório da PUC-SP terão a capacidade de se 
degradar dentro do corpo humano, além de 
serem atóxicos. “Dessa forma, eliminam-se 
a necessidade e os riscos de uma segunda 
cirurgia para a retirada dos dispositivos – 
como ocorre no caso dos metálicos”, explica 
Eliana. 
Academicamente, o centro de pesquisas da 
FCMS é um importante campo de desenvol-
vimento para os alunos dos cursos de Me-
dicina e Ciências Biológicas da instituição. 
“Toda universidade tem de estar envolvida 
em pesquisa”, destaca a professora. “Para 
os estudantes, este laboratório representa 
a possibilidade de aplicarem seus conhe-
cimentos em prol da ciência, tecnologia e 
inovação.”

Profa. Eliana Duek, coordenadora da pesquisa

Engenharia tecidual
Outra pesquisa inédita no Brasil e em curso 
no Laboratório de Biomateriais da FCMS en-
volve a área de engenharia tecidual e testa 
o desenvolvimento ‘in vitro’ de células sa-
dias. Na prática, isso significa que um tecido 
ou órgão comprometido por determinada 
patologia poderá ser reconstruído em labo-
ratório a partir da retirada de células sadias 
da própria pessoa. A engenharia tecidual 
é um campo interdisciplinar que aplica os 
princípios da engenharia e das ciências da 
vida para desenvolver substitutos biológi-
cos que restaurem, mantenham ou melho-
rem a função de um tecido ou órgão.

Sergio Said/SZS Com
unicação
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Entrevista do Mês Barbixas

Bete Andrade
Há sete anos em cartaz no Tuca, a Cia. dos Barbixas 
conquistou com Improvável a proeza de ser o espetá-
culo que há mais tempo permanece no teatro. Trata-se 
de um projeto de humor baseado em improvisações 
teatrais: o mestre de cerimônia conta as regras do 
jogo, a plateia sugere os temas e os atores criam as 
cenas na hora. Eles se apresentam todas as quintas- 
feiras, às 21h30.
Formado pelos humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel 
Nascimento e Elídio Sanna, o grupo já se apresentou 
para mais de 160 mil pessoas e acumula sucesso, em 
sites e redes sociais. O canal dos Barbixas no YouTube 
tem mais de 1,7 milhão de inscritos, no Facebook eles 
acumulam quase 370 mil fãs, e no Twitter, 910 mil  
seguidores. Eles venceram o Campeonato de Catch do 
Festival Internacional de Teatro de Bogotá (Colômbia, 
2010) e participaram do Festival de Teatro de Impro-
visação de Amsterdã (Holanda, 2011).

Como o grupo se formou?

Daniel – Nós nos conhecemos no colégio, onde apresentáva-
mos esquetes nos intervalos de eventos. Em 2004, começa-
mos a escrever e a participar de peças de teatro com cenas 
como Santa Ceia e O Coiso. O espetáculo Improvável surgiu em 
2007 e desde o ano seguinte temos temporadas contínuas no 
Tuca e turnês por todo Brasil, nos finais de semana.

Quem inspirou vocês?

Daniel – Tem a série cômica inglesa Monty Python, o ator e 
comediante britânico Rowan Atkinson (o Mr. Bean) e os gru-
pos Gato Fedorento, El Tricicle e Umbilical Brothers, entre 
outros. Mas foi na série americana Whose Line Is It Anyway? 
que nós nos inspiramos para montar o Improvável.

E como vocês vieram parar no Tuca?

Daniel – Eu vim de carro (risos).
Anderson – Você devia ter vindo de bike (risos).
Daniel – Nossa, que mau exemplo dei agora... Finge que falei 
que vim de bike e que sou preocupado com o carbono (risos).
Elídio – Vim de monociclo para economizar a borracha do pneu (risos).
Daniel – Falando sério, estamos no Tuca desde 2008 e pa-
rece que a gente nunca mais saiu. No início ficamos mui-
to preocupados. Quando vimos o teatro pela primeira vez, 
achamos que era 20 vezes maior do que estávamos acostu-
mados. O mais engraçado é que hoje usamos o Tuca como 
referência para nossas apresentações em outros locais do 
Brasil. As especificações técnicas e de espaço do teatro são 
o nosso molde. 
Anderson – Na verdade, quem trouxe a gente foi o Sérgio 
(Rezende, diretor do Tuca). Ele viu nossos vídeos na internet 
e descobriu que o nosso empresário na época, Joca Paciello, 
cuidava também do grupo de improvisação Jogando no  
Quintal, que estava em cartaz no Tucarena. Tudo isso fa-
cilitou a nossa vinda, mas de qualquer forma foi um salto 
assustador. Imagine, no teatro do colégio eram 350 espec-
tadores, e aqui são 672 lugares, quase o dobro. Tinha tam-
bém o fato de que naquela época fazíamos apresentações 
esporádicas, e a gente chegou no Tuca para fazer temporada, 
ou seja, espetáculo toda semana. Achávamos que não con-
seguiríamos encher nem metade do teatro, e foi assustador, 
começou a lotar com um ou dois meses de antecedência. É 

Sete anos improváveis

muito gostoso, mas ainda assustador. 

Quais os planos para o futuro do grupo?

Elídio – A gente pretender parar em 7 de setembro de 2027 (risos). 
Anderson – A ideia é fazer até o oitavo ano, parar por 30 e 
voltar no 31º ano com o elenco original. Aí vai ser sucesso.
Daniel – Pensamos também em fazer temporadas de dois 
dias, porque na estreia e no último dia, todo mundo vai.
Anderson – Eu vou dar a resposta poética (risos)... É como 
uma grande relação. Cada ano a gente vai se conhecendo 
mais e tudo melhora. Conhecemos melhor a casa, as pessoas 
já sabem quem somos nós. E o bom de estar aqui sete anos é 
que as pessoas juntam nossa imagem com a do Tuca. 

Muitos acreditam que a pessoa que trabalha com 
humor “faz graça” 24 horas por dia. É assim com 
vocês?

Anderson – Não somos engraçados 24 horas por dia, quem 
faz piadinha o tempo todo acaba se tornando muito chato. 
Daniel – Existe uma diferença grande entre aquilo que as 
pessoas assistem nos nossos vídeos ou no palco e o nosso 
dia-a-dia.

Vocês são atores, humoristas ou comediantes?

Anderson – Não somos atores, somos humoristas. O que é 
diferente de ser comediante. Humorista é quem escreve e 
o comediante é o cara que executa a piada. Tem gente que 
consegue ser os dois, mas não é nosso caso. O Chico Anysio, 
por exemplo, era ambos.  

Como vocês avaliam a comédia na TV hoje em dia?

Daniel – A TV tem um humor muito antigo, e paralelamente 
está acontecendo um movimento de ponta na internet. A 
TV ainda não consegue equalizar isso. Eu vejo comédia na 

internet e nas redes a cabo, mas não consigo mais assistir 
nos canais abertos.
Elídio – A internet tem a vantagem de que o público esco-
lhe o que quer ver, e ali tem material para qualquer tipo de 
público. Na TV, a dinâmica é bem diferente. O que ela vei-
cula tem que atingir o maior público possível, e é impos-
sível agradar todos. Antigamente as pessoas não tinham 
opção, assistiam o que era exibido pela televisão e pronto. 
Hoje tem muita oferta e públicos diferentes, por isso fica 
muito complicado para acertar na TV.

O que vocês fazem é stand up?

Anderson – Quando começamos a fazer o Improvável, es-
tourou o stand up. Acredito que, por isso, as pessoas con-
fundam. Stand up é o gênero em que o cara cria suas pia-
das, o texto. Ele sobe no palco de cara limpa, só microfone, 
como numa conversa com o público. O improviso é diferen-
te. Não temos nada preparado, a gente cria tudo na hora e 
não conversa com a plateia durante a cena.                                                      

Em espetáculos de improvisação podem acontecer 
situações constrangedoras ou engraçadas?

Anderson – Se acontece algo muito inusitado no nosso espetá-
culo, a gente incorpora na cena.
Elídio – A única coisa que não deu pra incorporar foram dois 
princípios de incêndio. Mas não foi no Tuca.
Daniel – Aqui é o lugar menos provável de incêndio. O bombeiro 
nos orientou sobre como agir em caso de problemas. Como a 
gente improvisa muito e um grito de socorro pode parecer parte 
do espetáculo, criamos uma palavra secreta. Se a gente a usar 
em cena, o bombeiro vai saber que algo muito grave está acon-
tecendo. Mas não posso contar qual é. 
Anderson – A gente não pode falar. É uma combinação de 
palavras, tipo “bolacha salgada” (muitos risos). 
Elídio – Você fala isso, agora todo espetáculo vai aparecer 
alguém falando “bolacha salgada”. Meu Deus!

Bete Andrade/ACI

Os humoristas da Cia. Barbixas: Anderson Bizzochi, Elídio Sanna e Daniel Nascimento


