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Entrevista do mês

Carmen e Celani

Ao completar seu primeiro ano à frente da Reito-

Duas professoras eméritas da PUC-SP receberam homenagens recen-

ria, a professora Anna Cintra responde a pergun-

temente.A antropóloga Carmen Junqueira, que há mais de 40 anos de-

tas dos alunos da Universidade. PUC-SP em Notí-

dica seus estudos à questão indígena, venceu o Prêmio Fundação Darcy

cias colheu o depoimento de estudantes dos seis

Ribeiro. E Maria Anonieta Celani recebeu, em 9/12, data em que com-

campi e entrevistou a reitora, que respondeu a todos os

pletou 90 anos, cumprimentos pelo seu aniversário e pelo trabalho

questionamentos. Pág. 06 e 07

em favor do desenvolvimento da área de Linguística Aplicada. Pág. 12

PUC-SP em Notícias

#57

Ano 5 - Novembro 2013

Jornal mensal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

puc_sp

www.pucsp.br
PUCSP.Oficial

puc_sp

ano de gestão

02

Segunda oficina da ACI,
sobre redes sociais, reúne
mais de 100 jornalistas
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menções honrosas
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Profa. Lila Pupo fala sobre
o trabalho da Ouvidoria e
suas metas para o setor

Vice e pró-reitores comentam
seu 10 ano à frente de suas
áreas de gestão
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Editorial
Boa parte deste número de PUC-SP em Notícias apresenta uma interação com a comunidade. É claro que todas as
reportagens refletem os trabalhos de alunos, professores e
funcionários, mas nessa edição ampliamos a participação
direta dos segmentos que vivem o cotidiano da Universidade: não só dos corpos discente, docente e administrativo,
como da própria Reitoria.
No mês de novembro, a gestão da professora Anna Cintra
à frente da PUC-SP completou seu primeiro ano. Quando
decidimos fazer uma entrevista com ela com um balanço
deste início de trabalho, entretanto, optamos por não preparar nós mesmos as perguntas. Fomos diretamente colher
a voz da comunidade: afinal, o que nossos alunos teriam
a perguntar? Contamos com a ajuda da comunidade também para pegar estes questionamentos. Ficamos com os
estudantes do campus Monte Alegre e Barueri, mas nos outros contamos com a parceria (aliás, uma colaboração costumeira) de profissionais dos campi Consolação (professora

Cristiana Fusco), Santana e Ipiranga (Selma Paschoalino).
Em Sorocaba, tivemos o auxílio da equipe da SZS Comunicação. As respostas da reitora Anna Cintra você lê nas páginas 06 e 07.
Ouvimos a voz da comunidade ainda em duas seções de
depoimentos. Na primeira, pedimos ao vice-reitor e aos próreitores (as áreas de Pós-Graduação e Educação Continuada entrarão na próxima edição) que fizessem um balanço
de suas ações e projetos nesse período inicial (pág. 08). A
segunda, na seção que iniciamos com o novo projeto do
jornal, em agosto: o Fala PUC-SP (pág. 09). Nesta edição, buscamos saber o que as pessoas acham das manifestações de
junho.Afinal, aqueles protestos que balançaram o país tiveram
consequências? Que resultados podemos esperar daquela
mobilização popular?
Apesar desta participação direta dos membros da Universidade no jornal, fazemos questão de manter o convite (pág.
09) que já fizemos na primeira edição desta nova fase de

PUC-SP em Notícias: venham até nós, nos procurem, tragam suas pautas. Ajudem-nos a mostrar a PUC-SP para ela
mesma.
O trabalho da comunidade é reconhecido na página 12:
duas grandes professoras da PUC-SP (ambas com o título de
eméritas) receberam homenagens recentemente. A primeira,
Carmen Junqueira (Antropologia), foi laureada com um prêmio
da Fundação Darcy Ribeiro; a segunda, Maria Antonieta Celani,
será cumprimentada na data em que completa 90 anos–seus
colegas e alunos comemoram não só seu aniversário, mas
todo o importante trabalho acadêmico em prol da Linguística
Aplicada. Na página 11, ex-alunos de Ciência da Computação
contam como encontraram um crescente mercado a partir de
duas inovações tecnológicas (o QR Code e os sites mobile). Na
página 02, além da campanha Natal dos Sonhos, falamos sobre
os planos da nova ouvidora, a professora Lila Pupo. Mais um
setor preocupado em escutar a comunidade.

Redes sociais
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Para onde estamos caminhando?

P

ara ajudar os jornalistas a trabalhar no novo mundo das redes

(História da Ciência) e José Cossermelli (Geografia). A abertura

situações, por isso o curso é importante”, observou Haisem Abaki,

sociais, a Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) realizou

contou ainda com a reitora Anna Cintra e os pró-reitores de

apresentador da Rádio Estadão. “Muitas informações daqui vou

sua 2ª oficina para profissionais de mídia, dia 1º/11. “Vim para

Graduação, Pós-Graduação, Educação Continuada e Planejamento,

aplicar no dia seguinte. Só utilizo o Facebook e o Twitter, e hoje vi

aprender um pouco sobre as novas mídias, que estão alterando

Desenvolvimento e Gestão, além do diretor da Faculdade de

que é preciso atuar em todas as redes”, afirmou Claudia Dias, da

as comunicações. Estou me adaptando a uma nova situação e

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla). “É com satisfação

Contato Comunicação.

agradeço à PUC-SP”, declarou Heródoto Barbeiro (atualmente na

imensa que recebemos vocês para o debate sobre esse tema novo

Para Jussara Mangini Lima, da Fundação de Amparo à Pesquisa

Record News). Ele considera positivo o impacto do conteúdo dos

e desafiador. Oferecemos o que temos de melhor: o trabalho de

do Estado de São Paulo (Fapesp), o debate promovido pela ACI foi

internautas no fazer jornalístico: “Tomara que [as redes sociais]

nosso corpo docente”, declarou a reitora Anna Cintra.

“importantíssimo”: “Este tema não é relacionado frequentemente

ameacem [os jornais], porque elas são um aprofundamento do

Além de Heródoto, outros jornalistas consideraram que a oficina

ao jornalismo. Os cursos sobre redes sociais são sempre voltados

sistema democrático. A mídia social dá ao cidadão o direito de ser

irá aprimorar seu uso de redes sociais no trabalho. “Não sabemos

à área de marketing e comportamento do consumidor”, explica.

emissor de ideias, fatos, acontecimentos, fotos, filmes”.

lidar ainda com as redes sociais. Deixamos de ser apenas

“Fiquei impressionada com a atualização e o engajamento dos

A oficina reuniu mais de 100 jornalistas para ouvir as palestras

emissores, os ouvintes nos pedem para comentar as matérias.

professores, foi muito bom participar de um debate qualificado

dos professores Pollyana Ferrari (Jornalismo), José Luiz Goldfarb

Precisamos de elementos para saber como responder a essas

com quem acompanha essas transformações”. (T.Pa.)
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Iniciação científica

Curiosidade levada a sério
Thaís Polato/ACI

Thiago Pacheco/ACI

Abertura do Encontro de Iniciação Científica (dir.) e exibição de pesquisa pelos alunos (esq.)

O

s melhores trabalhos de iniciação científica foram
premiados no Tuca, no dia 10/12. Eles foram
selecionados entre os 323 apresentados durante o 22°
Encontro de Iniciação Científica, realizado em novembro,
dentro da Semana Acadêmica. O encontro reuniu 462
estudantes pesquisadores (entre bolsistas do CNPq, Cepe
e alunos sem bolsa) e 229 docentes orientadores.
Na abertura do 22º Encontro, a coordenadora do Comitê
Institucional do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic), professora Maria Antonieta
Alba Celani, caracterizou o evento como uma grande
festa, em que as estrelas são os alunos. “Jovens que
sentiram o ímpeto de fazer pesquisa já na graduação
e que ouviram suas inquietações com o rigor que este

trabalho exige. Hoje vamos celebrar quem levou a sério
sua curiosidade”, convocou a professora. Uma destas
jovens é Beatriz Souto Fabro, autora do tema geral da
Semana Acadêmica, que este ano foi A Universidade e
o Mundo Contemporâneo. Aluna de Fisioterapia, Beatriz
cursou escolas públicas e, desde que entrou na PUC-SP, já
realizou iniciação científica e intercâmbio internacional,
com apoio da Universidade.
A reitora Anna Cintra esteve na abertura e ressaltou a
importância da iniciação científica para a descoberta
da prática da pesquisa. A pró-reitora de Graduação,
professora Margarida Limena, ponderou que o grande
número e a qualidade dos trabalhos demonstram
o dinamismo da PUC-SP. A cerimônia contou ainda

com palestra do médico e professor Elisaldo Luiz
de Araujo Carlini (Unifesp), coordenador da Câmara
de Assessoramento Técnico Científico da Secretaria
Nacional Antidrogas.
Ao longo de todo o dia 6/11, as pesquisas foram
apresentadas em 35 sessões de comunicação e duas
sessões de pôsteres. O campus Consolação também
reuniu as pesquisas em sessão de pôsteres, e ao longo da
semana promoveu diversas atividades com profissionais e
pesquisadores de fora da PUC-SP. “Queremos mostrar para
nossos alunos como o conteúdo aprendido nas disciplinas,
mesmo quando parece não fazer muito sentido, pode
ter uma aplicação prática”, afirma o professor Aparecido
Nicoletti, diretor adjunto da FCET. (T. P.)

Aporte ao Santa Lucinda

O Hospital Santa Lucinda (HSL) recebeu o aporte de R$
1,218 milhão, originário de três emendas parlamentares.
Com o valor, serão comprados novos equipamentos que
beneficiarão, sobretudo, os pacientes cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isto porque, do total de atendimentos do hospital, 78% pertencem ao SUS e o restante
vem de pacientes particulares ou associados a operadoras
de planos de saúde.
Das três emendas, duas são de autoria do ex-deputado fe-

Felipe de Melo/SZS Comunicação

Sérgio Said

deral Renato Amary e foram apresentadas em 2009 e 2010,
totalizando R$ 1,186 milhão. A outra foi proposta em 2011
pelo ex-deputado federal e atual prefeito de Sorocaba,
Antonio Carlos Pannunzio, no valor de R$ 32 mil.
Segundo o superintendente do HSL, Carlos Aparecido
Teles Drisostes, com o montante serão adquiridos arco cirúrgico, monitor de pressão arterial, cardioversor, carrinhos
de anestesia, estufas de secagem, focos cirúrgico de teto,
marca-passo cardíaco externo, microscópio cirúrgico, perfuradoras ortopédicas, serras para esterno e osso e videolaparoscópio, que permitirão qualificar os mais de nove mil
procedimentos SUS previstos para o ano de 2014.
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Pastoral Universitária

Natal dos Sonhos 2013
T

Bete Andrade/ACI

erminou a coleta de brinquedos na PUC-SP para a
Campanha Natal dos Sonhos. Neste ano, o material
arrecadado na Universidade será distribuído entre duas
instituições da Zona Norte da capital: o Recanto Dom
Guanella (que atende 250 crianças) e o Instituto Beneficente Lar de Maria (que reúne 214 crianças). “Se conseguirmos mais brinquedos, distribuiremos em outros
locais e entidades, como a favela do Moinho e o Centro
Organizado de Tratamento Intensivo à Criança (Cotic)”,
conta José Antonio de Sousa Alves, da Coordenadoria
de Pastoral Universitária. A entrega para o recanto Dom
Guanella tem data marcada: 11/12.
É a sétima participação da Pastoral Universitária da
PUC-SP na campanha, promovida há 13 anos pela Arquidiocese de São Paulo e realizada pela Pastoral do
Menor para doar brinquedos a instituições que atendem
crianças menos favorecidas e em situação de risco. Nesses anos, a coleta na Universidade e no Colégio Luiza
de Marillac (campus Santana) permitiu a distribuição de
brinquedos para quase 800 crianças, estima José Antonio. Só no ano passado, cerca de 200 foram entregues
no Lar de Maria. As doações podem ser feitas em quatro
postos no campus Monte Alegre (portarias da Ministro
Godói e Monte Alegre, Fundação São Paulo e térreo do
prédio novo, próximo à Ouvidoria). Há postos também
nos campi Santana e Consolação.
Em 2013, a Pastoral Universitária da PUC-SP e o Colégio
Luiza de Marillac contam com o apoio da Consultoria
PUC Jr. (FEA) e da Paróquia São Domingos de Perdizes. A
PUC Jr., além de ajudar a divulgar a campanha, também
tem promovido ações para arrecadar brinquedos entre
seus membros. (T. Pa.)

Cogeae
A Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae) leva o conhecimento produzido pela Universidade às organizações públicas,
privadas e do terceiro setor. As atividades são organizadas e coordenadas por seus docentes pesquisadores
e viabilizadas por meio de parcerias para oferecer seus
cursos e associar o nome da Universidade a instituições
e empresas do âmbito educacional reconhecidas em
suas regiões.
Neste ano, a Cogeae firmou parceria com a PUC-Campinas. “A proposta é intensificar o contato entre as PUCs,
consolidando ainda mais a presença delas no ensino
superior brasileiro, que tem sido afetado por grandes
grupos e instituições que usam a atividade educacional
de forma comercial”, explica a pró-reitora de Educação
Continuada, professora Alexandra Geraldini.
A meta é ampliar as atividades de extensão, sobretudo
na área de especialização.“As especializações em Direito
Contratual, Direito do Trabalho e Direito Processual Civil
estão sendo oferecidas na PUC-Campinas. Provavelmente integraremos professores da parceira nesses cursos
para o próximo ano e desenvolveremos conjuntamente
outras atividades”, finaliza. A Cogeae pretende realizar,
em 2014, cursos da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais (FEA) com oferta e possibilidade de certificação conjunta com a PUC-Campinas.
Além dos cursos, a PUC-SP também presta assessoria,
consultoria e desenvolve pesquisas. Para tanto, a Cogeae identifica, dentre as diversas unidades acadêmicas,
aquelas que reúnem conhecimentos e competências
para desenvolver a atividade demandada. (P. L.)

Profa. Lila fala dos desafios da Ouvidoria

A

(Consun), em dezembro, um mapeamento com as ocorrências do
semestre. “Devemos ser vistos como um instrumento de gestão,
não como uma unidade fiscalizadora. Reunimos informações
para que a Universidade possa rever seus processos de trabalho, consiga saber o que funciona e quais procedimentos não
estão dando certo”, pondera a ouvidora.“Temos de colaborar para
prevenir os problemas. Sem isso, nosso trabalho vira mesmo um
SAC.”
Lila está na PUC-SP há 43 anos: ingressou como aluna em 1970,
e seis anos depois se tornou professora. Para ela, a nova função
é desafiadora. “Estou aprendendo, é preciso compreender bem
o funcionamento da Universidade para encaminhar as ocorrências. Por exemplo, às vezes, a reclamação é de um setor, mas o
problema aconteceu em outro”, diz. “Espero contribuir para melhorar a PUC-SP, torná-la mais humana.”
A Ouvidoria pode ser contatada pelo e-mail ouvidoria@pucsp.br
ou telefone (11) 3670-8083. (T. Pa.)

Thiago Pacheco/ACI

Ouvidoria atende, em média, 100 ocorrências mensais, de
acordo com a professora Lila Pupo (Fonoaudiologia), nomeada interinamente pela Reitoria como ouvidora. No entanto, ela
observa, cerca de 40% desses atendimentos não deveriam ser
dirigidos ao setor. “Recebemos contatos de alunos que não conseguem fazer inscrição, pessoas que solicitam informações de
documentos e prazos sobre processos seletivos. A PUC-SP não
tem um sistema de atendimento ao cliente e, com isso a Ouvidoria acaba cumprindo um papel que não é dela”, considera.
Para Lila, outra ideia errada sobre o setor contribui para aumentar a procura por ele: “As pessoas têm a noção de que aqui se
resolvem problemas e elas nos contatam antes de esgotar as
possibilidades de resolução nas instâncias relacionadas àquele
assunto. Mas nós não temos uma função executiva, não resolvemos problemas. Nossa tarefa é mediar conflitos, conversar para
buscar o entendimento entre as partes envolvidas”.
A equipe da Ouvidoria irá apresentar ao Conselho Universitário
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Direção de campus

Guardiões do cotidiano
Priscila Lacerda
ente imaginar a quantidade de aulas, eventos, defesas de teT
ses, dissertações e reuniões que acontecem todos os dias na
PUC-SP; pense também na quantidade de pessoas que circulam

Monte Alegre: Profa. Maria José França, sala T-36

Turma de 2014

A PUC-SP do ano que vem começou a tomar forma
na tarde de 1º/12, quando a Universidade recebeu
os candidatos do Vestibular 2014. A abstenção foi
de 7,57%.
Para este processo seletivo, inscreveram-se 13.584
pessoas, um aumento de 16% em relação ao ano
anterior e a maior procura pelos cursos da Universidade em 10 anos. A professora Maria Margarida

Consolação: Profa. Cristiana Fusco, Prédio 2 (1° andar, ao
lado da Direção da FCET)

Limena, pró-reitora de Graduação, considera que

Barueri: Prof. Paulo Romaro, térreo (ao lado da SAE)

na oferta de vagas (que, segundo ela, evitou a dis-

o crescimento resulta de quatro fatores: o ajuste

Sorocaba: Profa. Carmem Lúcia Gardenal, prédio da Administração (2° piso)

persão dos candidatos por diferentes turnos), as

Santana: Selma Paschoalino (corredor principal, sala 6-A, ao
lado da SAE)

caram todas as graduações ofertadas) e nos sites

Ipiranga: Selma Paschoalino (Bloco 1, sala 2, ao lado do
Expediente da Fac. Teologia)

alterações na campanha publicitária (que destada PUC-SP e dos cursos, além da inscrição ter sido
feita totalmente on-line.

Thaís Polato/ACI

Onde encontrar as Direções de campus:

Priscila Lacerda/ACI

pelos campi – entre alunos, professores, funcionários e pessoas
de fora da Universidade que vêm aqui acompanhar as atividades, consultar as Bibliotecas, visitar amigos... Garantir que tudo
isso dê certo, assegurando as plenas condições de logística e
manutenção, é tarefa das direções de campus – que ainda são
responsáveis pela interface de cada uma das unidades com a
comunidade local.
“Neste primeiro ano de gestão, colocamos holofotes e reformamos mesas e cadeiras do Pátio da Cruz, assim como os bancos
que ficam nos espaços de convivência da Universidade. Abriremos também uma licitação para o Restaurante Universitário”,
explica a diretora do campus Monte Alegre, professora Maria José
França. Em outubro, foi realizada uma desratização no prédio
novo, o que ocasionou presença pontual de roedores no campus.
Ela promoveu ainda ações para garantir a segurança da comunidade: o número de seguranças por andar foi reforçado, as salas
de aula agora são fechadas e tiveram sua iluminação revista. De
acordo com Maria José, está prevista para o mês de dezembro
uma reforma nas salas de aula do prédio velho. “Vamos pintar
as paredes, trocar as persianas, os tacos e substituir os vidros
quebrados”, esclarece.
A diretora do campus Monte Alegre considera a interlocução
com os alunos muito importante para seu trabalho. “Tenho tentado ao máximo resolver as solicitações dos alunos no que diz
respeito à infraestrutura e à convivência no campus”, frisa. No
futuro, ela pretende ter um contato mais direto com os centros
acadêmicos: “Esses espaços deveriam ser mais cuidados. Como
educadora, não sei fazer nada que não seja na base da conversa,
por isso, espero que eles permitam que a gente entre e participe
de reuniões”, explica Maria José.
Entre os planos da diretora estão envolver os novos diretores
de faculdade, para que, por meio deles, os alunos percebam a
importância de cuidar da Universidade. “É uma tentativa para
que a comunidade se una e possamos fazer um trabalho com
a participação de todos. A Direção de Campus está aberta para
sugestões de melhorias na infraestrutura e segurança da Universidade”, finaliza.
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Entrevista do Mês

Reitora Anna Maria Marques Cintra

‘Nós trabalhamos para
que a Universidade caminhe’
Thiago Pacheco

No mês em que completa um
ano à frente da direção da
PUC-SP, a reitora Anna Cintra
é o destaque da Entrevista do
mês. Para a ocasião, fomos
saber de alunos de toda a
Universidade o que eles gosra; ouvimos suas questões
e colhemos as respostas da

Bete Andrade/ACI

tariam de perguntar à reito-

professora Anna. Nestas duas
páginas, ela fala à comunidade sobre o crescimento das
inscrições no Vestibular, os
desejos de ampliar os cursos
nos campi Santana, Barueri
e Ipiranga, a necessidade de
investir em infraestrutura e
tecnologia nas graduações do
campus Consolação, entre outros assuntos.

O campus Barueri pode voltar para a Prefeitura? E
o marketing da unidade, que é mal divulgado tanto
na cidade e dentro da PUC-SP, pode ser melhorado?

cionar lá por decisão do próprio curso, que iniciou uma espécie de ciclo básico comum com Fonoaudiologia, na Monte
Alegre. Gostaríamos que os outros cursos se mantivessem, faremos tudo para isso.

O campus foi cedido à PUC-SP em comodato de 20 anos, e não
temos notícia de que possa acabar. Pelo contrário, sinto nos
estudantes uma vontade de ampliar o número de alunos lá, o
que também é nossa intenção. Quanto ao marketing, concordamos que houve pouca divulgação da PUC-SP em Barueri. A
nova agência de publicidade contratada pela Universidade já
está trabalhando em conjunto com a nossa área de Marketing.
Nós nos comprometemos a melhorar a visibilidade do campus
na região. Barueri merece atenção especial.

Qual a estratégia para fechar turno em Barueri, por
exemplo, Administração matutino ou noturno?

Renan Silvestre, 4º semestre, Economia (Barueri)

Por que estão fechando cursos em Barueri, como Fisioterapia, Economia matutino e Administração noturno? O campus será fechado? Temos salas ociosas,
é preciso trazer cursos, não fechar os que já temos.
Geovânia Teles, 4º semestre, Economia (Barueri)

Concordamos com a aluna. A ida de outras graduações é ainda
difícil, mas precisa ser discutida. Fisioterapia deixou de fun-

Guilherme Tadeu Santos, 8º semestre, Administração
(Barueri)

O critério vale para a Universidade toda: no vestibular, para turno
único, não abriremos salas sem 20 matriculados. Houve uma escolha de turnos para que diminuíssemos um pouco as vagas e tivéssemos um número maior de alunos em determinado período.
Foi o que aconteceu. Não deixamos de abrir turnos aleatoriamente, mas porque falta aluno e em um turno só não podemos funcionar com menos de 20. Quando há dois turnos, o mínimo é 25.

Por que a Sra. assinou o papel em que dizia que não
assumiria se não fosse a mais votada e assumiu mesmo
sendo a terceira colocada nas eleições, rompendo com
uma tradição democrática na PUC-SP?
Felipe Kfouri, 4º semestre, Comunicação e Multimeios
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Não houve ruptura. A PUC-SP sempre trabalhou com lista tríplice e a escolha do cardeal. Isso é claro, dissemos na campanha. A assinatura daquele documento foi um erro, no momento de uma contingência local. Posteriormente, vimos que não
aceitar seria desrespeitar a autoridade máxima da Universidade, que é o grão-chanceler.

A Sra. acha que pode sustentar uma Reitoria de quatro
anos com esse começo, entrando contra a vontade da
maioria?
Lívia Albano, 10º semestre, Psicologia

Não é a maioria. Tivemos vários sucessos neste ano, o que
mostra que é possível trabalhar com a maioria. O vestibular
é o sucesso mais recente, com o maior número de inscritos
na PUC-SP em 10 anos. Fizemos uma avaliação docente bem
sucedida, que vai mostrar que buscamos a melhoria da qualidade acadêmica. Estamos determinados a cumprir com a
obrigação que nos trouxe aqui. Trabalhamos bastante e nos
empenhamos para que a Universidade caminhe.

Recentemente, houve reunião da Reitoria com representantes de CAs, Atléticas e empresas juniores.
Naquele dia, a reitora disse não ter conhecimento de alguns assuntos. Acha que está fazendo um
bom reitorado, mesmo sem saber tudo o que acontece na Universidade?
Guilherme Almeida, 6º semestre, Jornalismo

Na reunião com os alunos, respondemos muita coisa. O que
não respondemos é porque, de fato, desconhecíamos. Buscamos recompor a equipe para que estas perguntas feitas sejam
todas possíveis de ser respondidas.

O que fará em relação ao repasse aos CAs, que foi interrompido?

Bruna Moreira Brandão, 2º semestre, Economia (Monte Alegre)
Como dissemos naquela reunião, isso não é da alçada da Reitoria, quem retirou foi a Fundação São Paulo. Mas solicitamos
projetos sociais para batalhar por algum tipo de contribuição
para os CAs.

Qual a posição da PUC-SP para negociar mais convênios com universidades de fora do país?

tecnológica, apesar dela ser necessária, como são
justificados esses valores, que provavelmente se
refletem na queda de alunos?

Cauê Seignemartin Ameni, 8º semestre, Ciências Sociais
O estudo das mensalidades está previsto pela Pró-Reitoria de
Graduação a partir de uma nova análise dos PPCs (Projetos Pedagógicos Curriculares). Vários cursos têm créditos acima do
que o MEC exige, o que os encarece. Estamos terminando este
trabalho com os coordenadores. Mas, em vista da qualificação
do nosso corpo docente, o custo é realmente alto.

O prédio da Faficla vai ficar abandonado até quando?
Para onde vão as Letras?
Nuno Alves, 4º semestre, Letras

Com relação ao corredor Cardoso de Almeida, quem está tratando é a Fundação São Paulo. Mas temos que encontrar salas
para todos os cursos, se não aqui, nos outros campi. O campus
de Barueri reclama estar vazio e pede mais cursos, Ipiranga
também tem espaço... Temos condições de realocar cursos, se
necessário.

“Tivemos vários
sucessos neste ano,
o que mostra que é
possível trabalhar
com a maioria. O
vestibular é o mais
recente: conseguimos
o maior número de
inscritos para a PUCSP nos últimos 10
anos.”

Pedro Ribeiro, 2º semestre, Relações Internacionais

A Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais tem
trabalhado bastante no intercâmbio de estudantes e nos convênios, que são muitos. Temos estudantes participando, mas
precisamos motivar mais gente, tanto recebendo quanto mandando alunos para o exterior.

O que a Sra. acha da democracia, já que foi eleita sem
a mesma?
Julia Santos, 2º semestre, Fonoaudiologia

Não acho que fui eleita sem democracia. A eleição teve princípios democráticos e a escolha da lista tríplice foi realizada por
quem tem autoridade para escolher.

Tendo em vista que os cursos de humanidades
da PUC-SP (História, Geografia, Turismo, Ciências
Sociais e Filosofia) têm as mensalidades mais caras do Brasil, e que são cursos sem infraestrutura

O que a reitora vai fazer em relação ao bandejão, que
parece que não vai mais funcionar, mas sempre foi de
péssima qualidade e muito caro?
Nathália Marcondes Machado, 2º semestre, Direito

sos para desenvolver e ampliar seus cursos tecnológicos, em
termos de equipamento. E não acho que sejam só os tecnológicos, precisamos ter data show em todas as salas e recursos
atualizados. Mas temos também que ter professores prontos
para usá-los, o que demanda capacitação.

Qual é a tendência do campus Santana, desenvolver-se ou ser extinto? Há possibilidade de reduzir
o curso de Administração de 4 anos e meio para
4 anos, por ocasião do novo projeto pedagógico?
Caroline Ochi Pereira, 9º semestre, Administração
(Santana)

Quanto à redução do curso de Administração, a aluna deve
verificar com seu coordenador. Acho que deveria ir para quatro,
mas essa é uma decisão do curso. Não há previsão de extinguir
Santana. Queremos ampliar os campi com mais cursos, mais
alunos. Como Barueri, Santana terá, no próximo vestibular,
uma publicidade mais localizada.

Como a Sra. lida com a insatisfação de alunos com relação à sua eleição?
Turma do 8º semestre, Teologia (Ipiranga)

Normalmente, não é possível agradar a todos. Estou cumprindo com a minha missão aqui, sempre à disposição para dialogar com a comunidade.

Como a Reitoria percebe a questão dos investimentos
em pesquisa?
Turma do 8º semestre, Teologia (Ipiranga)

São pequenos ainda, mas também não é grande o número de
professores que buscam recursos em agências de fomento.
Temos que aumentar ambos. Uma das propostas para 2014
é ter recursos para pesquisa docente e iniciação científica no
próprio orçamento.

O curso de Enfermagem tem cada vez menos alunos. Há
algum planejamento especial para o curso?
Alessandra Dias de Oliveira, 8º semestre, Enfermagem

Temos que planejar junto com a área, que melhor entende o
curso e como atrair alunos. Queremos mais alunos de Enfermagem. Sabemos das suas dificuldades, da competição desigual com cursos mais baratos. Precisamos analisar em termos
de custo, mas sem dúvida o conhecimento será melhor se respeitarmos a sua própria equipe.

A PUC-SP não considera que é preciso trocar professores da Medicina, já que existem várias reclamações?

A Fundação São Paulo nomeou um grupo para fazer a licitação
de novos fornecedores e alterar essa situação. A qualidade do
bandejão não era adequada. Há um fornecedor provisório, que
estará aqui até o final de janeiro e, logo, teremos uma nova
empresa para atender à população da Monte Alegre.

Nicole Maldonado Giovanetti, 4º semestre, Medicina

Como a Sra. vê a importância da tecnologia e dos cursos de graduação da área? Como pretende ampliar e
atualizar os recursos tecnológicos e de infraestrutura
da FCET?

Teremos seguranças pelo campus Sorocaba para fiscalizar o trote?

Alan Brambila, 6º semestre, Jogos Digitais, e Aline Costa Moreno, 6º semestre, Engenharia Biomédica
A tecnologia é hoje imprescindível. A PUC-SP precisa de recur-

As reclamações nunca chegaram até nós, por isso não sabemos quais professores precisam ser trocados. Se forem encaminhadas, saberemos o que fazer.

Renata Ferreira da Silva, 4º semestre, Medicina

Sorocaba tem uma tradição grande em relação ao trote e um
trabalho muito bom em relação à prevenção. Estamos dispostos a fazer o que for possível para evitar qualquer transtorno
aos calouros.
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Gestores comentam ações do 1º ano

A Vice-Reitoria tem buscado soluções às grandes questões da Universidade, em contato com a reitora
e os pró-reitores. A primeira grande
ação é formar uma equipe unida,
com propósitos comuns e que sabe o
que fazer. Como venho de Sorocaba,
demos atenção à área de Saúde. Desenvolvemos, junto à Pró-Reitoria
de Educação Continuada, programas de residência multiprofissional,
que envolverão quase todos os nossos cursos da área de Saúde. A ação
social dos programas terá grande
relevância ao país.
Estamos empenhados em organizar o desenvolvimento de inovação
tecnológica, estruturando o Núcleo
de Inovação e Transferência Tecnológica. Queremos disseminar uma
cultura de inovação, por isso, o mais
importante será criar uma rotina
de análise e capacitação de pesquisadores e colaboradores. Algumas
pesquisas nossas no Parque Tecnológico de Sorocaba já começaram,
após aprovação de agências de fomento.
Trabalho conjunto, planejamento
cuidadoso, atuação com qualidade,
preocupação com o social e atenção
com a sustentabilidade da PUC-SP
são as marcas desta equipe.

O último ano desta Pró-Reitoria foi
de apropriação de dados, que deram
uma clara visão dos pontos que merecem ações mais pontuais para o crescimento sustentável da instituição.
No próximo período, colocaremos
em prática métricas de avaliação
da qualidade e frequência dos fluxos internos. Buscaremos ainda
transparência da peça orçamentária durante o ano, transformando-a
em ferramenta de gestão e controle.
Com estas duas grandes ações, poderemos realizar um planejamento
estrutural, operacional e estratégico
da Instituição.
Aprofundaremos relações entre as
áreas da PUC-SP e da Fundasp para
facilitar trâmites e fluxos de dados.
A maior integração entre mantenedor e mantida será claro sinal de
uma gestão mais dinâmica e adaptada aos desafios cotidianos da Reitoria.
Buscaremos verbas para minimizar
a dependência das mensalidades.
Associada a esta etapa, construiremos uma imagem institucional
mais dinâmica e atual, refletindo o
momento da PUC-SP, que se transforma para ser mais arejada e se
consolidar como referência na excelência acadêmica.

Promovemos ações e compartilhamos dados acadêmicos e administrativo-financeiros com coordenadores de curso, diretores de
faculdade e Cepe, de modo a subsidiar decisões e fortalecer a política
acadêmica.
Em relação ao Vestibular, promovemos uma série de ações com chefias
acadêmicas, colegiados e setores administrativos: atualizamos sites dos
cursos, fizemos estudo de oferta de
vagas para 2014, evidenciamos a
PUC-SP e seus cursos na publicidade.
Como decorrência, tivemos um aumento das inscrições, o mais alto
resultado dos últimos dez anos. Mudamos o PIFPEB, base para promover alterações nas licenciaturas.
Regulamentamos o estágio internacional, realizamos estudo de
demanda para cursos em Barueri,
participamos de fóruns nacionais
(ABRUC e Forgrad).
Em 2014, iremos revisar os PPCs
dos cursos (para elevar os resultados das avaliações externas e articulá-los aos programas, projetos e
serviços). Apoiaremos cursos novos,
com base nos estudos de demanda,
e aperfeiçoaremos o processo seletivo de inverno (2014) e verão (2015)
e a divulgação dos cursos.

Neste primeiro ano, após propor
alguns princípios norteadores para
o setor e a vida comunitária, realizamos ações para um envolvimento
responsável e crítico da comunidade
interna e externa.
Por sermos uma Pró-Reitoria transversal, procuramos integrar o comunitário, o acadêmico e o administrativo como decorrência de um
projeto de ser humano e sociedade
que pode ser construído mediante
ações educacionais concretas.
Salientamos a efetivação do Setor
de Atendimento Comunitário (PAC),
voltado à inclusão psicossocial e ao
desenvolvimento da qualidade das
relações na comunidade.
Somam-se a este as bolsas de estudos, o auxílio aos estudantes com
dificuldades socioeconômicas, a revalorização do setor de ex-alunos,
o apoio às práticas esportivas e o
redimensionamento das atividades
extensionistas.
Na política cultural, para um maior
estreitamento comunitário, promovemos intervenções artísticoculturais. Em 2014, continuaremos articulando a Universidade à
comunidade externa para promover atividades desta natureza na
PUC-SP.

Prof. José Eduardo Martinez

Prof. Antonio Carlos Gobe

Profa. Maria Margarida Limena

Prof. Jarbas Vargas Nascimento

Vice-reitor

Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão

Graduação

Cultura e Relações Comunitárias

Profa Anna CintraNum qui
omnia quam eate rest,
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Fala povo

Após protestos, o Brasil mudou?
Thaís Polato

O

muro do cemitério do Araçá (Av. Dr. Arnaldo, zona Oeste da capital) amanheceu, no dia 18/11, repleto de fotos das manifestações realizadas em junho na cidade de São Paulo. “Desculpe o transtorno, estamos
fotografando a mudança do país”, dizia um cartaz que integrava a intervenção realizada pelo grupo Foto Protesto SP. No dia seguinte, 19/11, a “exposição” havia sido destruída: as fotos foram arrancadas e

frases pichadas xingavam os manifestantes. Quase seis meses após os protestos, o episódio das fotos mostra que os eventos ainda despertam reações intensas na população e se mantêm presentes em seu imaginário. Mas será que os protestos seguem vivos também na realidade das pessoas? Afinal, algo mudou no Brasil depois das manifestações de junho? PUC-SP em Notícias fez essa pergunta a alunos, professores e

Fotos: Thaís Polato/ACI

funcionários para saber o que a comunidade puquiana pensa sobre o assunto.
O que mudou é que a população tem um certo
sentimento de indignação mais presente, os nervos estão mais a flor da pele. Para ocorrerem
mudanças mais concretas, no entanto, ainda falta
bastante. Precisa de organização e dos movimentos sociais estarem mais presentes na vida das
pessoas, no cotidiano.
Catherine Fanizzi, estudante de Direito

Acho que já virou história na cabeça das pessoas.
Na hora houve aquele espírito revolucionário, que
surgiu em todo mundo, muito até pela forma como
a mídia tratou a questão. Mas ninguém mais tenta
pensar sobre a questão vivida, de lutar pelos seus
direitos. Acho que esta é a tendência da maioria
das coisas. É tudo muito efêmero, as pessoas se
atêm muito quando as coisas estão acontecendo,
mas depois voltam a viver as suas vidas
Philippe Benhayon, estudante de Psicologia

No começo parecia que sim, que algo havia mudado, mas depois achei que muita coisa ficou na
mesma. Na minha opinião, foi mais uma empolgação por um assunto que era importante na época,
mas que tomou proporções erradas. Por exemplo,
alguns queriam que os movimentos fossem apartidários. Não considero isto possível porque temos
de ter uma posição, a política está na vida, não tem
como fugir. A meu ver o movimento se perdeu um
pouco pelo caminho e o que mudou foi apenas a
vontade das pessoas saírem de casa, mas isso não
traz muita diferença concreta.
Raquel Passos, estudante de Ciências Sociais

Acredito que mudou algo sim. Acompanhei muitas
análises sobre as manifestações e sigo na linha do
professor Paulo Ghiraldelli, de que assistimos à revolução do indivíduo. Foi uma das primeiras vezes
que a manifestação não foi cooptada por partidos
políticos. É uma coisa inédita no Brasil.
César Rocha, estudante de Curitiba, concorre a vaga
no doutorado em Psicologia Experimental da PUC-SP

Acho que as manifestações pressionaram, mostraram para a opinião pública e para os políticos:
“nós estamos atentos a qualquer coisa”. A mídia
também começou a ser muito questionada, principalmente com a atuação dos veículos de comunicação alternativos que estavam divulgando mais
coisas do que imprensa tradicional.
Harumi Visconti, estudante de Jornalismo

Acho que não mudou nada. As manifestações continuam e os políticos seguem fazendo coisas erradas. É fato que a tarifa de ônibus não aumentou,
mas em compensação a frota diminuiu. A gente
perde um tempão esperando no ponto de ônibus
e o trânsito continua ruim porque as pessoas se
cansam de esperar o transporte coletivo e acabam
andando mais de carro.
Isabel Cristina da Silva, funcionária do Setor de Atendimento Comunitário da PUC-SP

Ainda é cedo para saber se mudou ou não porque,
na minha opinião, a gente ainda nem entendeu o
que se passou. É um fenômeno completamente
novo. As manifestações foram diferentes de todas
as outras que já ocorreram, tinham outra estrutura, surgiram nas redes sociais. Vamos ainda levar
tempo para perceber como as coisas vão se desdobrando em outras ocasiões como, por exemplo,
na Copa do Mundo.
Lívia Rios, estudante de Comunicação das Artes do
Corpo e funcionária do Tuca

Sua pauta aqui!

Pode vir que o espaço é seu: queremos levar suas informações para a comunidade. Ações sociais, projetos, atividades,
ideias para reportagem, fotos, notícias dos campi... Quando tiver alguma sugestão, nos procure na sala T-34 (térreo, prédio
novo, campus Monte Alegre), pelo e-mail imprensa@pucsp.br
ou pelo telefone (11) 3670-8003. Estamos prontos para conversar, ouvir sua pauta e compartilhar as páginas do jornal
PUC-SP em Notícias com você.

Mészaros no Tuca

O anticapital

O

s Estados viraram grandes monstros, que regulam todas as esferas da vida, e as potências buscam ampliar
seu domínio impondo-se sobre os estados menores. “Caminhamos para a barbárie se tivermos sorte, o que nos
aguarda é o extermínio da humanidade. A não ser que destruamos esse monstro”, alertou o filósofo húngaro István
Mészáros, em palestra no Tuca, na noite de 18/11.
Na conferência, Mészáros partiu do conceito de George
Lukács para a totalidade (“o domínio universal e determinante”) para explicar o funcionamento do sistema capitalista. De acordo com ele, a tendência de crescimento
incontrolável do capital impele os estados modernos ao
“imperialismo liberal”: a luta “ultra-agressiva” das grandes
potências para levar “democracia, direitos humanos e liberdade” a países considerados “pré-modernos”.
Para o filósofo, porém, tal crescimento dá-se de forma fragmentária e sem coesão – o capital precisa então aliar-se à
política e fomentar o poder absoluto do estado para exercer domínio. A única solução possível, prossegue, é tornar
o corpo social coeso: é defender a alternativa socialista,
cuja viabilidade prática se orienta em princípios como a
produção racionalmente orientada para todos e as aspirações e necessidades socialmente compartilhadas.
Herdeiro intelectual de Lukács, Mészáros (“O maior intelectual marxista da atualidade”, segundo o professor
Antonio Rago Filho, do Depto. História, um dos responsáveis por sua vinda ao Brasil junto à Boitempo Editorial)
veio ao país lançar seu novo livro, O conceito de dialética
em Lukács. (T. Pa.)

Fotos: Bete Andrade/ACI
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Bandejão provisório

Visando melhorar a qualidade da alimentação servida à comunidade, a Fundação São Paulo lançará edital para empresas
interessadas em fornecer alimentação (bandejão e quilo) no
campus Monte Alegre. O contrato anterior terminou em 22/11,
e a Comissão de Alimentação e a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias anunciaram que outra empresa assumirá
provisoriamente o bandejão (sem a opção quilo) até o final de
janeiro de 2014. Durante o período provisório, os funcionários

Bete Andrade/ACI

(pelo e-mail rh_beneficios@pucsp.br) e os alunos (pelo e-mail
recepac@pucsp.br) deverão informar até as quintas-feiras o
interesse em adquirir almoço ou jantar para a semana seguinte, impedindo a falta ou o excesso de refeições. O valor de R$
10,70 será mantido. (T. Pa.)
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Comunidade PUC-SP

Personalidade na era digital
Divulgação

Vitor Hugo Souza
O Quick Response (QR) Code é uma das
novidades do mundo virtual. O sistema
surgiu no Japão, em 1994, para facilitar a
catalogação de peças na indústria automobilística e, desde 2003, vem sendo usado
para transmitir dados para celulares com
câmera fotográfica e aplicativo de leitura
do código. Trata-se de um pequeno quadrado bidimensional, semelhante a um código
de barras, com alta capacidade de armazenamento de informações. Quando captados

por celulares, mostram conteúdos como vídeos, fotos, textos, mapas e sites na tela do
aparelho.
Rodrigo Mantey e Wagner Marcelo, ex-alunos do curso de Ciência da Computação, se
juntaram ao amigo Otávio Yamanaka, quando perceberam a oportunidade de negócio.
“O Brasil estava 20 anos atrasado em relação aos EUA, Europa e Japão na área mobile. Ao mesmo tempo, os smartphones para
a classe ‘C’ se popularizavam. Não existia

Expediente
Grão-chanceler: Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra
Vice-reitor: Prof. Dr. José Eduardo Martinez
Pró-reitores:
Profa. Dra. Alexandra Fogli Serpa Geraldini (Educação Continuada)
Prof. Antonio Carlos Gobe (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery (Pós-Graduação)
Profa. Dra. Maria Margarida Cavalcanti Limena (Graduação)
Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento (Cultura e Relações Comunitárias)
Chefe de Gabinete: Prof. Dr. Lafayette Pozzoli

naquela época nenhum prestador de serviços brasileiro que gerasse e monitorasse
os resultados de leitura dos códigos, então
desenvolvemos uma plataforma para criar
QR Codes”, conta Yamanaka.
Os três criaram a empresa E-lemento, cujo
site (http://e-lemento.com) permite criar e
gerenciar QR Codes e oferece suporte para
desenvolvimento de sites mobile – páginas adaptadas à visualização em celulares. “A pessoa olha para um QR Code e fica
curiosa para conhecer o conteúdo daquela
imagem. Para chamar a atenção do consumidor, propiciamos ferramentas para gerar
códigos personalizados, com cores e combinados a logotipo”, explica Mantey.
Além de ser uma estratégia de marketing
para as empresas, aliado à criatividade, o
QR Code pode ter eficácia em campanhas
políticas, ações de sustentabilidade, turismo, na área imobiliária, música e arte. Marcelo descreve uma campanha interessante
que a ESPN desenvolveu durante a Olimpíada de Londres, utilizando um QR Code
criado pela E-lemento: “O código foi colocado em restaurantes e salas de cinema. Se
a pessoa fizesse a leitura com o celular, ia
para um site mobile com informações de
todos os atletas brasileiros”.
Para os três amigos, o mercado mobile irá
crescer. Alertam, entretanto, para ausência
de tecnologias desenvolvidas por brasileiros e salientam a importância de pesquisar
e melhorar a formação de profissionais capazes de suprir esse déficit tecnológico no
Brasil.
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Homenagens

Carmen, antropóloga premiada
Acervo ACI

Thaís Polato/ACI

A antropóloga e professora Carmen Junqueira (Pós em Ciências Sociais) acaba de receber o Prêmio Fundação Darcy
Ribeiro. A honraria foi entregue à docente da PUC-SP e ao
cantor e compositor Gilberto Gil, que também foi agraciado
em 28/10, na sede da Fundação, no Rio de Janeiro.
“O prêmio é uma homenagem aos que não se resignaram.
Mesmo indignados, eles ousam e sonham”, disse o presidente da Fundar, Paulo de F. Ribeiro, parafraseando Darcy
Ribeiro, durante a cerimônia.
“Recebi a homenagem no mesmo dia em que a Fundação
comemorava os 91 anos de Darcy Ribeiro! Foi muito importante para mim, ele foi um grande amigo e parecia estar presente também na festa. Participamos de inúmeras reuniões
científicas juntos e de muitos encontros a favor dos povos
indígenas do Brasil”, afirmou a professora Carmen, que destacou ainda a escultura de metal recebida pelo prêmio. “A
obra foi desenhada por Oscar Niemeyer, o que engrandeceu
ainda mais o presente.”
Entre as personalidades presentes à entrega do prêmio estavam o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa,
Manolo Florentino; a antropóloga Betty Mindlin; o antropólogo
Mércio Pereira Gomes; o artista Jards Macalé; o arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer; o escritor e jornalista Eric
Nepomuceno; e muitos outros amigos e admiradores de Darcy Ribeiro.
“A professora Carmen Junqueira, exemplo de compromisso com o destino do conhecimento, mantém, assim como

Carmen Junqueira e Gilberto Gil no dia da premiação

Carmen, Darcy Ribeiro e Orlando Villas-Bôas, no Tuca

o professor Darcy, uma postura crítica diante das inutilidades de uma produção acadêmica que não se compromete
com aqueles que lhe servem de objeto de estudo. Militante
aguerrida, Carmen entendeu que a revolução socialista que
sonhava não se concretizaria e, assim, passou a vislumbrar
novas formas de transformar a nossa sociedade. Dedicou-se
a estudar nossos índios, seus mitos e filosofias. Fez a ponte
‘cidade grande e aldeia’. Segue revolucionando o pensamento e a ação de seus alunos, sensibilizando-os para o compromisso com as grandes causas da humanidade”, afirmou o
presidente da Fundar.

Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira é graduada em
Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1959) e docente da Universidade desde
1963. Em 2002, recebeu da PUC-SP o título de professora
emérita (2002). Há mais de 40 anos, dedica seus estudos
à questão indígena. Suas pesquisas se relacionam mais
aos povos kamaiurá (no Parque Indígena do Xingu, Mato
Grosso) e cinta-larga (no Parque Indígena do Ariapuanã, Mato
Grosso e Rondônia). Foi pioneira na pós-graduação ao criar,
em 1973, o Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. (T. P.)

Antonieta Celani, 90 anos

Samuel Iavelberg

“Ela vive dizendo: ‘Não me perguntem quando
vou parar, eu saberei a hora’”, conta a professora Leila Bárbara (Pós em Linguística Aplicada e
Estudos da Linguagem, Lael) sobre a energia de
sua colega Maria Antonieta Alba Celani. “Nunca
parou de trabalhar, ela continua firme, forte e robusta”, completa.
Celani foi homenageada dia 9/12, quando completou 90 anos. O Pós em Lael e a Pós-Graduação
Interdisciplinar em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizaram durante a tarde um seminário em que os
palestrantes discutiram o trabalho e as atividades que a docente já fez na área de Lingüística
Aplicada (voltada para uso instrumental e efeitos
específicos). O evento aconteceu na sala 225 (2º
andar, prédio novo) e foi organizado por Leila ao
lado dos professores Luiz Paulo da Moita Lopes e
Paula Szundy (ambos da UFRJ).
De acordo com a professora da PUC-SP,
Celani é referência no país em seu campo de conhecimento: “Ela é responsável pela criação do
primeiro programa de pós-graduação do Brasil
nesta área. O Lael começou extra-oficialmente

em 1965, e ela conseguiu financiamento com a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), trabalhou ativamente para abri-lo”.
O programa começou a funcionar oficialmente em
1969, junto de outras duas áreas: Teoria Literária
(atual Comunicação e Semiótica) e Psicologia da
Educação. “Celani orientou mais de 100 pesquisas
de dissertações e teses, é um número assombroso”,
complementa Leila.
Celani formou-se em Letras Anglo-Germânicas em
1946, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
“Sedes Sapientiae” (instituição que passou a fazer
parte da PUC-SP nos anos 1970). Docente da PUCSP desde 1954, ela recebeu em 2003 o título de
professora emérita da Universidade. Atualmente,
Celani coordena o Programa Formação Contínua
do Professor de Inglês, parceria entre a PUC-SP, a
Associação Cultura Inglesa São Paulo e as Secretarias de Educação do Estado e do Município de
São Paulo. A especialização é voltada a docentes
de inglês da rede pública. A professora também é
coordenadora, desde 2008, do Comitê Institucional do Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic). (T. Pa.)

