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Nelson Miranda

Exatamente, rock’n roll

Política de Graduação: novidades

O campus Marquês de Paranaguá é muito rock’n’roll! A banda

A partir de agosto, a PUC-SP ganha uma nova Política de Graduação,

Desvio Padrão, formada pelos estudantes Gabriel Guedes Góis

com parâmetros para qualidade acadêmica, formação humanista

(o 3G), Henrique Berezovsky Garcia (o Berê), Paulo Matos (o
Matuza), Paulo Renan Melo (o PR), todos de Jogos Digitais, e
Isabella Toledo (a Zah), de Engenharia Biomédica, tem agitado a
galera das Exatas. (pág. 10)

e compromisso comunitário às atuais demandas da sociedade e do
mundo do trabalho. Segundo a professora Maria Margarida Limena,
pró-reitora de Graduação, a nova Política surgiu de uma análise do
Plano Pedagógico Institucional (PPI), que expira ao final de 2014.
(pág. 3)

PUC-SP em Notícias

#64

Jornal mensal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Ano 6 - Julho 2014

www.pucsp.br
PUCSP.Oficial

puc_sp

puc_sp

Parcerias
PUC-SP

+

projetos acadêmicos e sociais

=

um mundo melhor
(pág. 06 e 07)

Shutterstock

02

03

04

Assessoria de Comunicação
Institucional (ACI) oferece
treinamento de mídia a gestores

Prof. João Hilton Sayeg de Siqueira
Direito PUC-SP e USP iniciam
integra Comissão Nacional no Instituto
série de atividades acadêmicas
Internacional da Língua Portuguesa (IILP) em cooperação

08
Alunos da PUC-SP participam
da maior organização
internacional gerida por jovens
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Editorial
Uma instituição só existe como universidade se ela se
constrói aberta ao mundo. Além das aulas, é a circulação
e a convivência com a pluralidade nesse ambiente que
permitem uma formação cidadã, isto é, que considera o
aspecto profissional como parte da sociedade e não algo
dela apartado. A nova Política de Graduação da PUC-SP
(pág. 03) pretende fortalecer este aspecto, que nos diferencia de outras universidades, de forma a ampliar a qualidade de nossos cursos.
Não se trata de criar uma nova identidade, mas de dar
subsídios para reforçar aquilo que já fazemos. Esta edição de PUC-SP em Notícias mostra diversos exemplos
de como essa cultura se faz presente na Universidade.
Nossos ex-alunos expressam a preocupação social: como
o sociólogo Luíz Eduardo Pereira Barretto Filho, diretor-presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que vê no estímulo ao

empreendedorismo uma possibilidade de reduzir a desigualdade (pág. 10). Além disso, a Universidade está aberta
para outras instituições, sejam nacionais (caso da parceria
do Direito com a USP, pág. 4) ou internacionais (caso do
trabalho do professor João Hilton Sayeg de Siqueira junto ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com o
objetivo de organizar o Vocabulário Ortográfico Comum
do idioma, pág. 03). E como internacionalização não se
resume a intercâmbio, mas a disseminação do conhecimento que produzimos em outros países, mostramos a
participação da professora Maria Helena Pereira Franco
em um congresso sobre luto em Hong Kong (pág. 09).
A PUC-SP se volta ainda à sociedade onde está inserida.
Em Barueri, oferecemos serviços de atendimento fisioterápico à população (pág. 06); em Sorocaba, inauguramos um
novo espaço no Hospital Santa Lucinda para receber gestantes do Sistema Único de Saúde (pág. 07) e iniciamos

parceria com a Prefeitura em um programa de residência
que utiliza os serviços de saúde municipais como espaço
profissional e educativo (pág. 07). Em São Paulo, reunimos
pesquisadores sobre acessibilidade para articular ações e
estudos conjuntos sobre o tema (pág. 06).

Mas idealizar o ambiente universitário como um espaço
formativo não significa sisudez. A vivência universitária
deve permitir outras experiências, como a cultural. Contamos nesta edição a história da banda Desvio Padrão, que
leva rock em apresentações no campus Consolação (pág.
10). E nos despedimos – por ora – de Antonio Fagundes,
que termina no final de julho a temporada de Tribos, no
Tuca (pág. 11). Boa leitura!

ACI

Mídia para gestores
Bete Andrade / ACI

Desde o final do ano passado, a Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) oferece um novo serviço aos gestores da Universidade: o treinamento
de mídia. Até julho de 2014, a equipe havia realizado 14 media trainings.
A atividade consiste em uma entrevista realizada
pelos jornalistas da ACI sobre temas relacionados à
PUC-SP, seguida de uma avaliação das respostas. O
feedback é apresentado a partir de trechos de áudio
dos próprios gestores, gravados durante o encontro.
O objetivo é prepará-los para atender com presteza
e objetividade profissionais de comunicação.
O convite para as atividades foi enviado à Reitoria e a todas as nove direções de Faculdade. Entre os integrantes da administração superior da
PUC-SP, receberam o treinamento a reitora Anna
Maria Marques Cintra, o vice-reitor José Eduardo
Martinez e os cinco pró-reitores: Alexandra Geraldini (Educação Continuada), Antonio Carlos Gobe
(Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), Jarbas
Vargas Nascimento (Cultura e Relações Comunitárias), Maria Amalia Andery (Pós-Graduação) e Maria
Margarida Limena (Graduação).
Dos gestores das Faculdades, oito participaram
da ação: os diretores Marcia Batista (Ciências Humanas e da Saúde), Francisco Serralvo (Economia,
Administração, Contabilidade e Atuária), Valeriano
Costa (Teologia), Daniel Gatti (Ciências Exatas e
Tecnologia), Pedro Paulo Manus (Direito), Marcio

Jornalistas da ACI exibem ao vice-reitor Martinez a avaliação de sua entrevista

Fonseca (Filosofia, Comunicação, Letras e Artes) e
Neide Noffs (Educação) e a então diretora-adjunta
Regiane Miranda (Faficla). Todos os demais serão
convidados novamente.
Ao longo do segundo semestre, a ACI deverá ainda
iniciar o segundo ciclo de preparação dos membros
da Reitoria. Além do treinamento de mídia, os jorna-

listas da Universidade têm acompanhado a reitora
e os pró-reitores em eventuais participações deles
em veículos de comunicação. Ao longo do último
ano, a equipe esteve com a reitora Anna Cintra e o
vice-reitor Martinez na Rádio Nove de Julho e com
as professoras Margarida na TV Globo e Alexandra
na Rádio Estadão.
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Política de Graduação

Para educar além da sala de aula
Thiago Pacheco

A partir de agosto,com a entrada em vigor da nova Política de Graduação,a PUC-SP irá aprimorar e fortalecer os princípios que norteiam seus cursos.“O documento oferece à comunidade uma série de parâmetros para elevar nossa qualidade, adequando nossa formação
humanista e compromisso comunitário às atuais demandas da sociedade e do mundo do
trabalho”, afirma a professora Maria Margarida Limena, pró-reitora de Graduação.“As diretrizes devem orientar propostas que habilitem os alunos a trabalharem com competência em
suas áreas e ainda prepará-los para agir,na profissão e na vida social,com espírito crítico.”
A pró-reitora conta que a Política de Graduação surgiu de uma análise do Plano Pedagógico Institucional (PPI) – que foi aprovado em 2004 pela Universidade e expira ao final de
2014. “Precisamos atualizar nossos currículos em relação às mudanças da última década,
fazendo das exigências legais uma oportunidade para preparar a PUC-SP para o futuro”, diz
Margarida.“É a hora de dar um salto de qualidade.”
O documento apresenta 14 princípios gerais.A ideia central gira em torno de uma valorização do ambiente educativo universitário como um todo:“Queremos que nossas graduações,
além da formação competente,produzam nos alunos a capacidade de entender o mundo a
sua volta.Para isso,temos que estimular uma formação acadêmica diferenciada,ou seja,que
o estudante possa construir sua própria experiência em meio à pluralidade de abordagens
nos cursos, sem perder a especificidade da área de formação”,explica Margarida.“Por exem-

plo,cada área,a partir de suas características,precisa preparar ações de internacionalização
a curto, médio e longo prazo, o que colocará a universidade em sintonia com importantes
instituições de ensino superior estrangeiras,ampliando aos estudantes as possibilidades de
formação.O profissional formado pela PUC-SP deve ser um cosmopolita,que possa pensar
e lidar com a realidade próxima,mas,também,pensar além dos limites de seu país e região”.
Diversas diretrizes citadas pela pró-reitora, como a interdisciplinaridade e a flexibilização
dos currículos, expressam esse estímulo à educação para além da sala de aula.“Propomos
aos cursos que evitem grades rígidas,facilitando a realização de disciplinas em outras áreas.
Com isso, o aluno terá uma experiência universitária enriquecida, personalizada e focada
em seus interesses”, conta a pró-reitora. Mesmo dentro das salas, ela complementa, é preciso utilizar outras formas de ensino. “Há graduações que já valorizam e utilizam novas
metodologias,como as tutorias e outras experiências teóricas e práticas interessantes; será
que não podemos ampliar isso?”,questiona.
A Política de Graduação estipula ainda critérios para a criação de cursos – como a obrigatoriedade de apresentar um estudo de demanda no projeto inicial, a ser realizado com
o apoio da instituição. “Temos que estar atentos para saber qual a relevância desta graduação, se com ela podemos contribuir para responder a uma nova necessidade social”,
finaliza a pró-reitora.
Bete Andrade/ACI
Internacionalizar a graduação: PUC-SP quer formar “cidadãos do mundo”

Língua Portuguesa

Em busca da unificação
Priscila Lacerda / ACI

O acordo ortográfico entre os países lusófonos é um assunto que vai além do aspecto linguístico.“Os documentos que circulam internacionalmente são escritos com ortografias diferentes. Por isso, só unificando o vocabulário poderemos reivindicar o reconhecimento
da Língua Portuguesa como um dos idiomas oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU) e a inclusão do Brasil como membro
permanente do Conselho de Segurança”, afirma o professor João Hilton Sayeg de Siqueira (Depto. Português).
O docente foi indicado recentemente pelo Ministério da Educação para ser coordenador adjunto da Comissão Nacional no Instituto
Internacional da Língua Portuguesa (IILP). A entidade está voltada, principalmente, para organizar o Vocabulário Ortográfico Comum
do idioma – previsto no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990. Cada grupo faz o levantamento ortográfico em seu país e
o integra aos dos demais; Brasil e Portugal já têm os seus e hoje colaboram com as outras nações.
A Comissão Nacional brasileira é formada por especialistas indicados pelos ministérios da Educação, da Cultura e das Relações Exteriores, um representante da Academia Brasileira de Letras, além dos funcionários dos ministérios que difundem a Língua Portuguesa
como veículo de cultura, educação e informação. “Outro projeto que estamos elaborando é o Portal do Professor de Português como
Língua Estrangeira, que oferecerá materiais e recursos didáticos para docentes lusófonos em todo o mundo”, conta Siqueira (foto). (P. L.)
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Direito

Thais Polato / ACI

PUC-SP e
USP:
atividades
conjuntas

Reitora Anna Cintra, ao lado do chefe de gabinete Lafayette Pozzoli, conversa com Dom Carlos

Novo Vicariato

As Faculdades de Direito da PUC-SP e da USP iniciaram uma
série de atividades acadêmicas em cooperação.“Em agosto realizaremos um Júri Simulado na área de Direito do Trabalho. Já
promovemos dois encontros entre docentes da área de Direito
do Trabalho, um em cada instituição. Com o protocolo de compromisso, pretendemos estender as ações para outras áreas”,
explica o professor Pedro Paulo Manus. Diretor da unidade da
PUC-SP, ele e o diretor da Faculdade de Direito da USP, José Rogério Cruz e Tucci, assinaram a parceira em maio.
O primeiro evento trouxe, no dia 5/5 professores uspianos de
Direito do Trabalho à PUC-SP; uma semana depois, foi a vez dos
puquianos irem até a USP. “Os nossos estudantes, interessados
em aprender com os profissionais da São Francisco [como é
conhecido o curso da instituição estadual], lotaram o auditório
239. E na semana seguinte fomos muito bem recebidos por lá”,
observa a professora Fabíola Marques.
Ela conta que idealizou as reuniões a partir de conversa informal com o professor Otávio Pinto e Silva. “A ideia teve apoio
da Direção de nossa Faculdade e do Departamento de Direito
do Trabalho da USP, tendo sido imediatamente apoiada pelos
demais docentes. Na PUC-SP, a receptividade foi a mesma e todos os colegas da área tiveram interesse em participar”, conta
Fabíola.
Com colaboração entre as duas instituições, serão realizadas
todo ano pelo menos quatro atividades. “Os encontros foram
muito importantes por permitirem a troca de conhecimento
entre as duas melhores faculdades de Direito do país. É o início
de um intercâmbio que só traz benefícios à comunidade acadêmica”, avalia a professora. (T. Pa.)

Uma Igreja mais
próxima dos jovensiA
dades conjuntas
reitora Anna Maria Marques Cintra recebeu, no dia 11/7, o bispo Dom Carlos
Lema Garcia. Foi o primeiro encontro da
Reitoria com Dom Carlos, nomeado recentemente vigário episcopal do Vicariato para
a Educação e a Universidade pelo cardeal
Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da
PUC-SP.
O objetivo do novo organismo pastoral é
promover a ação evangelizadora da Igreja
Católica nos âmbitos da educação e das
instituições de ensino superior. De acordo
com o bispo, a iniciativa surgiu após a Jornada Mundial da Juventude, realizada em
2013 no Rio de Janeiro. “Em meio àquela
mobilização imensa de uma juventude
vibrante e aderida ao papa, Dom Odilo se
perguntou: ‘Se estes jovens não estão nas
nossas paróquias, onde estarão? Nas escolas e universidades. Temos que mobilizar
essa força, oferecendo uma estrutura pastoral’”, conta.
De acordo com ele, o Vicariato oferecerá
iniciativas dos mais diferentes tipos – de
trabalhos de voluntariado a atendimento

à população carente, passando pela formação de cada aluno, dentro da sua área,
com o critério do humanismo cristão. “Queremos que os jovens encontrem respostas
a seus questionamentos. Vamos oferecer
essa possibilidade, dando argumentos para
que eles encontrem seu caminho e façam
render seus talentos de acordo com o que
receberam, oferecendo à sociedade, ao mundo e à Igreja a sua colaboração”, explica.
O Vicariato não irá substituir as instâncias
de atuação pastoral já estruturadas no
mundo da educação, mas buscará expandir
a presença da Igreja Católica nos ambientes acadêmicos por meio de sinergia e colaboração de todos os responsáveis pelas
instituições educacionais ligadas à Igreja e
de uma interação com movimentos apostólicos, associações de fiéis e novas comunidades. A Pastoral Universitária, que tem
abrangência arquidiocesana e sede junto
à Capela da PUC-SP, será acompanhada
e supervisionada pelo Vicariato; o órgão
responderá ainda pelas capelanias das
instituições de educação da Arquidiocese.
(T. Pa.)
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Curso da Cogeae

Vida aberta à
maturidade
Mara Fagundes

Q

uantas vezes você já se pegou querendo sair da rotina?
Com Silvana Spregacinere Squadrans não foi diferente. Dentista,
mãe de dois filhos já formados, via a vida passar num piscar de olhos.
No fim de 2013, um problema de saúde trouxe com ele uma crise.“Dores na coluna me impossibilitaram de trabalhar por um tempo. Meu
filho mais velho tinha ido morar na Irlanda; a mais nova, jornalista,
estava com a vida feita. Fiquei sem rumo. Eu precisava dar uma virada”,
afirma Silvana.
A crise se tornou solução. Durante o repouso em casa, numa visita despretensiosa, uma amiga apresentou a ela o que ela considera “uma luz
no fim do túnel”: o curso Universidade Aberta à Maturidade da PUC-SP.
Criado em 1991, o projeto se coloca a serviço da qualidade de vida da

Acervo pessoal

população com 40 anos ou mais.“É um processo pedagógico inovador,
que utiliza um leque de matérias dentro do campo das ciências humanas e biológicas”, afirma o professor Antonio Jordão Netto, coordenador do curso. Segundo a professora Marilia Marino, que recentemente
passou a integrar a coordenação, a ideia é levar os alunos a receber o
envelhecer como ciclo de vida privilegiado. “Minha caminhada como
educadora agora abre-se à importância de acolher o envelhecer não
como fim de um caminhar, mas como etapa de recolher o semeado e
fertilizar-se com novas sementes”, ressalta a docente.
Foi exatamente nessa busca por uma nova jornada que a dentista Silvana se encontrou.“Quando decidi iniciar o curso me senti muito insegura. Estava há 32 anos longe de uma universidade”, conta. Em poucos
meses, Silvana teve aulas de História, Artes, Informática, tai-chi-chuan
– e fez muitas amizades. “Passeamos nas lojas ao redor da PUC-SP, tomamos o nosso cafezinho da tarde, já estamos até tentando marcar
uma viagem juntas”, conta. A troca de experiências também foi um
fator preponderante para a aposentada Angelina Fontes ingressar no
curso, aos 83 anos: “Fiquei viúva e não sabia o que fazer. Meu médico
recomendou e estou aqui há oito anos”. Neste semestre dois alunos
completarão 100 anos de idade
De acordo com a professora Maria Isabel Alegrini, que dá aulas na Universidade Aberta à Maturidade desde 1997, perfis como o de Silvana
e de dona Angelina são comuns. “Muita gente chega com depressão,
problemas físicos. Com companhia e aumentando seu conhecimento,
os problemas desaparecem. São pessoas que se aposentaram da profissão, não da vida”, afirma.
As inscrições para o curso estão abertas até o dia 11/8 e podem ser
feitas pelo site www.pucsp.br.

Acervo pessoal

Silvana Squadrans (à dir.) em seu
consultório de dentista...
... e ao lado de uma colega na
Universidade Aberta à Maturidade
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Campus Barueri

Fisioterapia na prática

Elisângela Lira / Campus Barueri

A população de Barueri tem à disposição, desde o início deste ano, a Clínica de Fisioterapia
da PUC-SP, que atende adultos e crianças nas áreas de Ortopedia, Reumatologia e Neurologia. Participam estudantes do 4º ano de graduação, supervisionados por professores.
A aluna Pâmela Yuki acaba de iniciar o estágio na Clínica de Fisioterapia e vê nele a
oportunidade de vivenciar experiências concretas, como “estabelecer vínculos com os
pacientes, saber agir diante de situações inesperadas, ouvir (pacientes, acompanhantes,
professores, supervisores e mesmo nossos colegas), aumentar a capacidade de tolerância e paciência para exercer postura profissional, aprender a trabalhar em grupo e atuar
em uma equipe multidisciplinar”. A atividade prática, para Pâmela, servirá ainda como
momento de superação de inseguranças. “Trabalhar com o ser humano inclui entrar em
contato com toda a sua complexidade e nos ajuda a amadurecer, no processo de transição de aluno para profissional da saúde”, afirma.
O serviço na Clínica de Fisioterapia da PUC-SP é individualizado e ocorre sempre no período da manhã. Os interessados devem comparecer à secretaria do campus Barueri. Para
realizar a inscrição, é preciso levar encaminhamento médico e diagnóstico. Atualmente,
são atendidas cerca de 40 pessoas. “Nosso público é formado, geralmente, por pacientes
que não conseguem atendimento gratuito em outro local ou que tiveram alta, mas ainda
necessitam de acompanhamento”, afirma a professora Renata Escorcio, coordenadora do
estágio. (T. P.)

Pâmela Yuki (à esq.), ao lado do prof. Mairon Faria e dos estagiários Fernanda Alves e Henrique Schaefer

Saberes da Universidade

Estimulando o diálogo
Thaís Polato / ACI

A pluralidade de linhas de pesquisa e da produção de docentes e alunos são marcas da
PUC-SP. Dentro da Universidade, um mesmo tema pode ganhar abordagens específicas em
cada área. Pensando em como reunir todos esses pesquisadores e seus conhecimentos e estimular a continuidade dos trabalhos, a Reitoria iniciou a série Saberes da Universidade.
O primeiro encontro (foto) foi realizado dia 25/6, no auditório superior do Tuca, e abordou assuntos relacionados a pessoas com deficiência – que atinge 23,9% da população brasileira,
de acordo com o professor Luiz Alberto David Araújo, líder do grupo de pesquisa “A proteção
constitucional das pessoas com deficiência”.
O docente comandou a reunião,que contou com a participação da reitora Anna Maria Marques
Cintra. Para ela, a discussão sobre o tema é fundamental.“Nós precisamos pensar a questão da
acessibilidade na Universidade e trabalhar formas de enfrentar o problema aqui e lá fora. Temos projetos que já podem ser colocados em prática”, reforça a reitora. Na avaliação de Araújo,
o resultado do encontro foi surpreendente: “Muitas pessoas ficaram interessadas; tivemos a
participação da Psicologia, do Direito, da Educação. Estamos, desta forma, exercendo na prática
o sentido da palavra universidade”.
A proposta dos encontros vai além do estímulo ao debate. “Sugerimos também ações concretas, como a formação de uma bibliografia básica de cinco a dez livros em cada área, e a
publicação de notícias relacionadas à pessoa com deficiência por meio de um boletim”, afirma
o docente, que prevê novas reuniões com o grupo.“Um evento dessa natureza ajuda a quebrar
o isolamento do saber, a descobrir novos problemas e soluções”, ressalta o docente.
O próximo encontro da série Saberes da Universidade será sobre “Metodologias Ativas e Educação Continuada”, em data ainda a ser definida. (M. F.)
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Hospital Santa Lucinda

Novo atendimento para gestantes
Bruna Pretel
Corrêa Rozas, compareceram à cerimônia e foram
recepcionados por Drisóstes e Elton Faggioni Trani
(diretor técnico do Hospital). Além deles, estiveram
presentes convidados e autoridades como a deputada federal Iara Bernardi, a vice-prefeita de Sorocaba
Edith Di Giorgi, os professores José Eduardo Martinez (vice-reitor), Godofredo Campos Borges (diretor
da FCMS), Carmem Lúcia Cipullo Gardenal (diretora
do campus Sorocaba) e Cibele Rodrigues (coordenadora acadêmica do HSL) e a gerente de enfermagem
do Santa Lucinda, Silvia Luzia de Paula Stramm.
Para o vice-reitor Martinez, o hospital-escola e a
Universidade ganharam um grande presente: “Mais
uma vez, o HSL nós dá assistência para fazermos
Medicina”, observou. O homenageado, professor Antônio Rozas, afirmou: “Não mereço esta homenagem
sozinho. Quero dividir com todos os meus colegas da
obstetrícia, que me acompanham há 52 anos. Além
disso, quero fazer votos para que os projetos se cumpram e todos sejam beneficiados”.

Sérgio Said / SZS Comunicação

Para melhorar o acolhimento a gestantes que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital
Santa Lucinda (HSL) inaugurou no dia 24/6 o Pronto
Atendimento Obstétrico (PAO). O espaço se chama
“Professor-Doutor Antônio Rozas”, em homenagem a
um dos decanos da Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde (FCMS).
Em regime de plantão permanente – 24 horas, sete
dias por semana –, o PAO conta com obstetras, ginecologistas e equipes especializadas da área de
Enfermagem, com a retaguarda de cirurgia geral,
anestesia e ortopedia. Na ocasião, o superintendente
do HSL, Carlos Aparecido Teles Drisóstes, anunciou
outros projetos como a indicação para o projeto
Rede Cegonha, o aumento de leitos da UTI Neonatal,
a conquista do selo “Hospital Amigo da Criança” e a
reforma em toda a área da maternidade. De acordo
com ele, a Fundação São Paulo investiu R$ 100 mil
no novo espaço.
O homenageado e sua esposa, Maria do Carmo

Prof. Antonio Rozas (ao centro) inaugura o PA Obstétrico do Santa Lucinda

Residência Multiprofissional

Realidade social
e formação em Saúde

Shutterstock

Os Programas de Residência Multiprofissional da Prefeitura Municipal de Sorocaba, especificamente nas áreas de Saúde da Família, Urgência e Emergência e Saúde Mental, têm
se mostrado altamente positivos,principalmente na articulação com os serviços de saúde
e capacitação dos preceptores.A avaliação é das professoras de Enfermagem Izabel Saccomann,Alcirene Cabral e Lúcia Rondelo, que integram o projeto.
Junto à Prefeitura e à Universidade de Sorocaba (Uniso),a PUC-SP forma o tripé de sustentação da iniciativa.“Nossa Instituição é a unidade formadora e certificadora; a Prefeitura é
a parte executora do programa”, explica a professora Izabel.
Com duração de dois anos, os programas se iniciaram em abril e são voltados a profissionais de Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional, Educação Física, Farmácia, Serviço Social e Nutrição. Os residentes estão
presentes em vários cenários de prática da gestão da Prefeitura Municipal de Sorocaba e
atuam sob supervisão direta de preceptores.
Para Izabel, a especialização pode otimizar a interação entre a Universidade e os serviços de saúde, permitindo um aperfeiçoamento profissional articulado à realidade social
e epidemiológica do sistema.“Levá-los ao campo da prática, do dia-a-dia vivenciado por
profissionais, usuários e gestores, mostra-se fundamental para resolver os problemas encontrados na assistência à saúde e para qualificar os cuidados oferecidos”, pondera. (B. P.)
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Tecnologia

Empreendedorismo na Marquês
A Faculdade de Ciências Exatas
e Tecnologia tem realizado uma
série de atividades para integrar
estudantes, comunidade e empresas. “Estamos organizando eventos
nacionais e internacionais, com
o objetivo aproximar a Universidade de futuros alunos e de empresas da área, além de mostrar
a produção de nossos estudantes.
Queremos dar visibilidade à nossa
cultura empreendedora”, explica o
professor Daniel Couto Gatti, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia.
No início de junho, o campus
Marquês de Paranaguá recebeu
a primeira edição brasileira do
AngelHack, o maior organizador de
hackathons (maratonas de programação) do mundo. No mesmo mês realizou
também uma Virada Tecnológica, organizada pela empresa E-PUC Júnior, que
reuniu dezenas de jovens em 34 horas de atividades ininterruptas.

Para o segundo semestre, já estão
programadas mais duas atividades
abertas a estudantes e interessados na área. Nos dias 29 a 31/8,
acontece o 4º SPJam – Maratona
Paulista de Desenvolvimento de Jogos, evento no qual os participantes ficam por 48 horas reunidos
em grupos com o objetivo de criar
protótipos funcionais de jogos digitais ou analógicos (de tabuleiro).
Já no dia 13/9, o campus Marquês
de Paranaguá recebe mais uma
edição do BarCampSP, evento que
tem como proposta de ser um espaço informal onde os participantes apresentam o que querem, no
horário que preferirem. Não existe
uma programação previamente
definida nem palestras agendadas antecipadamente, o objetivo é promover a
colaboração, o compartilhamento de ideias, pontos de vista e o aprendizado,
em uma reunião aberta e sem fins lucrativos. (B.A).

Aiesec PUC-SP

Liderança e intercâmbio para jovens
gócios, Tecnologia e Engenharia),
Jovens Talentos (para estudantes
que atuam voluntariamente na
própria entidade) e Host (para
hospedar estrangeiros durante a
estadia no país).
De acordo com Ferreira e Daiane
Maia, manager de relacionamento e graduanda de Publicidade
e Propaganda, o “carro-chefe” da
unidade puquiana é o Cidadão
Global. “Temos parceria com diversas ONGs para receber jovens
de outros países”, diz Daiane. O
escritório da Aiesec na PUC-SP
tem, atualmente, cerca de 40
membros (incluindo alguns de
fora da Instituição) e funciona
no Instituto Brasileiro de Ensino
de Idiomas (rua João Ramalho,
700). Para saber mais sobre a
entidade e seus projetos, acesse
www.aiesec.org.br ou envie mensagem para pucsp@aiesec.org.br.
(T. Pa.)

Divulgação

Alunos da PUC-SP têm a chance
de participar da maior organização internacional gerida por jovens: há sete anos, a Aiesec tem
uma unidade formada por estudantes da nossa Universidade.
“Somos uma instituição global,
sem fins lucrativos, presente em
124 países”, explica Nigel Ferreira, diretor de Marketing e pós-graduando na especialização
em Estéticas Tecnológicas da
PUC-SP. “Nossa missão é desenvolver as potencialidades humanas por meio de experiências de
liderança e intercâmbio”.
Para atingir esse objetivo, a Aiesec tem quatro programas mundiais: Cidadão Global (intercâmbio para realização de trabalhos
sociais nas áreas de Cultura,
Gestão, Saúde, Ambiente e Direitos Humanos), Talentos Globais
(intercâmbio profissional nos
campos de Educação, Gestão, Ne-

Equipe do escritório puquiano da Aiesec
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Acervo Pessoal

Professora Maria Helena e as alunas de graduação, na universidade chinesa;
no detalhe, o pôster de uma das pesquisas apresentadas no evento

Palavra da reitora
Estimular o diálogo nas pesquisas é um dos
deveres da Universidade e, certamente, um dos
mais importantes. Na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, felizmente, contamos
com uma diversidade considerável em linhas
de pesquisa e produção de docentes e alunos.
É característica inerente a nossa essência,
portanto, fomentar abordagens específicas em
cada área sobre um mesmo tema.
Foi pensando em estimular a continuidade da
produção feita por nossos professores e pesquisadores, que decidimos criar a série Saberes da Universidade.
Logo no primeiro encontro, em junho, no Tuca,
ouvimos o professor Luiz Alberto David Araújo,
líder do grupo de pesquisa “A proteção constitucional das pessoas com deficiência”, que
abordou questões relacionadas a um tema
caro para a PUC-SP: o acolhimento e a reinserção de pessoas com deficiência na sociedade. Basta dizer que 23,9% dos brasileiros têm
algum tipo de deficiência.
Na ocasião, reiterei que precisamos pensar
a questão da acessibilidade na Universidade
e trabalhar formas de enfrentar o problema
aqui e lá fora. E reforcei que temos projetos
que já podem ser colocados em prática.
A proposta dos encontros vai além do estímulo
ao debate, pois são sugeridas ações concretas
aos pesquisadores. O primeiro deles foi um
sucesso, pois contou com a participação da
Psicologia, do Direito e da Educação. Esperamos que assim seja com o próximo Saberes da
Universidade, cujo tema versará sobre “Metodologias Ativas e Educação Continuada”.

Profa Anna Cintra

Luto: a PUC-SP em
Hong Kong
De 11 a 14/6, a professora Maria Helena Pereira Franco (Pós em Psicologia Clínica) esteve na Universidade
de Hong Kong (China) para participar do 10º Congresso Internacional sobre Luto na Sociedade Contemporânea.
Além de apresentações orais, sobre pesquisas que realizou ou supervisionou com orientandos, Maria Helena
foi responsável por um workshop sobre intervenções psicológicas para luto em situações de desastres.
A professora esteve acompanhada de estudantes de pós-graduação e de graduação. Sophia Porto Kalaf e
Marcella Geromel estão no curso de Psicologia e apresentaram trabalho de iniciação científica sobre avaliação do luto dos pacientes que procuram a Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic”, da PUC-SP, pesquisa
orientada pela professora Maria Helena. “É a primeira vez que vou acompanhada de estudantes de graduação a um evento no exterior. Foi muito gratificante, pois considero que minha função de educadora não se
restringe ao ambiente da Universidade”, afirma a docente.
Segundo a graduanda Marcella, a preparação para participar do evento começou um ano e meio antes da
viagem. “Tínhamos que encontrar uma linguagem comum, que tornasse nosso projeto compreensível e
interessante porque estaríamos imersas em outra cultura”, afirma. Nada que pudesse abalar, no entanto, a
vontade das estudantes de participar do evento. “Agarramos a oportunidade que nos apareceu e a tornamos
grande. Esse desafio ao qual nos lançamos engrandeceu muito nosso conhecimento e nossa vontade de aprender cada vez
mais”, completa Sophia.
Mesmo experiente na participação em congressos nacionais
e internacionais sobre o luto, a professora Maria Helena também afirma que a ida a Hong Kong foi uma experiência intensa.
“Confesso que fiquei tensa quando fui convidada para fazer o
workshop. A Ásia tem sofrido muito com desastres das mais diferentes ordens, e eu sabia que grande parte dos presentes seria
daquele continente. Embora inglês seja um idioma que domino,
sabia também das dificuldades que teria em me comunicar com
pessoas que, assim como eu, não tinham esse idioma como sua
língua materna”.
As diferenças culturais em relação à morte e ao luto também
foram foco de atenção da professora da PUC-SP. “Fiz uso da minha experiência. Respirei fundo, fui em frente e tudo se revelou
muito mais gratificante do que poderia ter sonhado. Havia 18
pessoas presentes ao workshop, de Hong Kong, Malásia, Cingapura e Japão. Foi possível utilizar algumas dinâmicas de grupo
que levaram a uma participação criativa por parte dos presentes,
além da comunicação de conceitos e práticas. Recebi avaliações
muito positivas, com interesse em manter contato constante”, revela Maria Helena. (T. P.)
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Banda Desvio Padrão

Rock agita
campus

um ‘desvio do padrão’ brinca Matuza.
Ideia da baterista, o nome Desvio Padrão é também referência aos cursos dos
integrantes. “Queríamos um nome que se relacionasse às Ciências Exatas e
Tecnologia e, ao mesmo tempo, resumisse nossa essência. Desvio padrão, na
Estatística, é a medida mais comum de dispersão. Achamos que tinha a ver”,
explica a Zah.
Com o sucesso na PUC-SP, o grupo, que começou tocando cover de bandas
como U2, Foo Fighters, Stone Temple Pilots e Legião Urbana, se empolgou.
“Estamos trabalhando em composições próprias para gravar nosso primeiro
álbum, que está planejado para ser lançado ainda em 2014, pela internet”,
adianta Berê. (B. A.)

Empreendedorismo:
a hora é agora
Juliana Lima
A Copa do Mundo, neste ano, e os Jogos Olímpicos, em 2016, poderão ter reflexos positivos na
Economia brasileira? O sociólogo Luíz Eduardo
Pereira Barretto Filho (foto), graduado em Ciências Sociais pela PUC-SP e diretor-presidente
nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), é otimista.
Ele avalia que, embora seja necessário “melhorar
a competitividade e produtividade das nossas
empresas”, os dois megaeventos trarão benefícios porque chegam ao país no momento em
que há uma ascensão do empreendedorismo
– principalmente a partir da criação do Micro
Empreendedor Individual [Lei Complementar nº
128, de 2008, que criou condições especiais para

que trabalhadores informais possam se legalizar].
Para Barretto, estimular o empreendedorismo
é uma forma de reduzir a desigualdade social
e ampliar as oportunidades. “O crescimento do
mercado interno, com o acréscimo de 40 milhões de pessoas na classe média, foi um grande
impulso. Hoje a classe C não é apenas consumidora, mas também empreendedora”, afirma.
Ex-ministro do Turismo (ocupou o cargo entre
setembro de 2008 e dezembro de 2010), o sociólogo conta que escolheu a PUC-SP porque
ela sempre foi uma instituição conceituada. Barretto considera que sua formação acadêmica o
influenciou positivamente: “São conteúdos que
me acompanham na vida profissional e pessoal”.

Rodrigo de Oliveira

Comunidade PUC-SP

Thiago Pacheco / ACI

Quem pensa que o campus Consolação só tem fãs de games e tecnologia está enganado: no local onde funcionam os cursos da área de Exatas também rola muito
rock’n’roll. Prova disso é a banda Desvio Padrão (foto), formada pelos estudantes
Gabriel Guedes Góis (o 3G), Henrique Berezovsky Garcia (o Berê), Paulo Matos (o
Matuza), Paulo Renan Melo (o PR), todos de Jogos Digitais, e Isabella Toledo (a Zah),
de Engenharia Biomédica.
A iniciativa foi do professor Mauricio Pontuschka (Depto. de Ciências da Computação), que pretendia formar um grupo com os alunos do campus. “Ele conversou
sobre a ideia, eu convidei o Berê para vocalista e o Matuza apareceu, junto com o
PR. Tivemos alguns problemas para encontrar baterista, mas com um post num
grupo da Universidade no Facebook encontramos a Zah”, explica 3G.
Quando o primeiro show aconteceu, durante a Semana Acadêmica de 2013, não
havia pretensão alguma além de se apresentar para os colegas. Mas eles não pararam mais: “Logo depois fomos convidados pela professora Cristiana Fusco, diretora do campus, para participar da recepção aos calouros deste ano. E não nos
separamos mais desde então”, conta PR. Para os músicos, tocar para os amigos
é uma experiência divertida e prazerosa. “É muito bom mostrar um rock no local em que estamos habituados apenas a estudar. É uma quebra de paradigma,
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Teatro

Fagundes
promete: “Volto
para o Tuca em
2015”

“O Tuca foi
um parceiro
extraordinário
para a companhia,
desde o período de
ensaio até agora.
Deu tudo muito
certo, desde o
primeiro dia”

No dia 17/8, o espetáculo Tribos, em cartaz no palco principal do Tuca, encerra sua temporada no teatro, depois de mais de um ano de sucesso de
crítica e público. A montagem do texto de Nina Raine seguirá para curta
temporada em Portugal. Na volta, será apresentado em cerca de 20 cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Natal, Manaus,
Aracajú, Vitória e algumas do interior de São Paulo.
O elenco da peça inclui Antônio Fagundes e seu filho, Bruno, e concretiza
a segunda parceria de ambos no teatro. Mais de 70 mil pessoas já assistiram ao espetáculo no Tuca. “Passei um ano aqui e acho muito pouco”,
revela Fagundes. “Brinco com o Sérgio (Rezende, administrador do Tuca)
que eu nunca mais saio daqui. Adoro esse teatro, a forma como ele é
administrado por gente que gosta e faz teatro. A equipe toda é de uma
gentileza única, são todos muito profissionais. O espaço também é muito
bem equipado e o público, interessante, jovem. Enfim, é um teatro como
sempre imaginei que todos deveriam ser”, ressalta o experiente ator.
A parceria com o Tuca e a ideia de cooperativa para montagem do espetáculo não devem ficar só em Tribos, ressalta Fagundes. “Neste projeto
não buscamos patrocínio, mas parcerias. E preciso ressaltar que o Tuca foi
um parceiro extraordinário para a companhia, desde o período de ensaio
até agora. Deu tudo muito certo, desde o primeiro dia”, afirma.
Até a despedida em meados de agosto, ainda dá tempo de assistir a
Tribos. Na peça, o jovem Billy, vivido por Bruno Fagundes, é um rapaz surdo que faz parte de uma família de intelectuais, que embora não tenham
nenhum problema auditivo, não conseguem se ouvir. Ele é o único que
realmente escuta, mas é sempre ignorado, fato que muda quando ele
conhece Silvia e ela se transforma em sua namorada. “Tribos e é exatamente sobre a que tribo cada um de nós pertence. Fala muito de família,
mas de uma maneira bem humorada, com um humor cáustico. É um espetáculo moderníssimo”, explica o ator.
Fagundes adiantou ao PUC-SP em Notícias que a parceria com Tuca deve
ser renovada em 2015. “Nosso próximo espetáculo vai ser aqui no teatro
da Universidade também e quero passar mais tempo desta vez”, adianta.

