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Editorial
Uma Instituição que extrapola seus muros e se mantém em contato com diferentes segmentos da sociedade. E não apenas por meio de suas unidades de
prestação de serviços: além da extensão, o que a nossa Universidade faz é praticar e estimular a solidariedade. Esta edição de PUC-SP em Notícias está repleta
de atividades que atestam tal característica.
A primeira delas são as campanhas da Coordenadoria
da Pastoral Universitária. Há oito anos, no final do segundo semestre, a equipe participa e busca envolver
a comunidade na doação de brinquedos promovida
pela Arquidiocese de São Paulo, por meio da Pastoral
do Menor (pág. 06). O resultado são os sorrisos das
crianças que recebem o material, em instituições que
atendem menores menos favorecidos ou em situações de risco. A Pastoral Universitária e os voluntários
da PUC-SP colaboraram, ainda, com a coleta nacional
de alimentos: neste ano, o evento conseguiu mais de
155 toneladas para distribuir a Bancos de Alimentos

em 55 cidades do país. Os PUCalhaços, grupo que realiza apresentações em hospitais e outras instituições,
também organiza anualmente uma ação para receber
brinquedos e entregá-los a entidades voltadas à infância (pág. 06).
Além das campanhas, a solidariedade puquiana está
presente nos campos acadêmico e administrativo. Um
exemplo é a participação de alunos de Jogos Digitais
em uma competição da Unicef para desenvolver games capazes de incentivar a alfabetização e o raciocínio lógico-dedutivo de jovens do ensino fundamental
(pág. 11). Outro é o papel transformador que a Universidade desempenha na vida de estudantes ingressantes pelo ProUni, cujos depoimentos você confere na
pág. 03. Um terceiro é a pesquisa de mestrado profissional de um aluno do campus Sorocaba, que analisou
como profissionais do SUS atuam junto às grávidas,
durante o pré-natal, com questões como a depressão
pós-parto (pág. 09). Na esfera administrativa, mos-

tramos mais uma etapa do processo de inclusão de
pessoas com deficiência (neste caso, visual) no quadro
administrativo da Fundação São Paulo, atividade desempenhada com empenho e delicadeza pela Divisão
de Recursos Humanos (pág. 10).

PUC-SP em Notícias #68 traz entrevista com a professora
Maria Amalia Andery, presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe), para balanço dos avanços da
Instituição em 2014, do ponto de vista acadêmico (pág.
12). Contamos como foi o Encontro de Iniciação Científica
deste ano (pág. 07), a participação de nossa equipe de
arbitragem comercial do Direito em mais uma competição internacional (pág. 05) e a presença do Cuca em um
encontro de corais no Chile (pág. 10). Por fim, ouvimos a
comunidade sobre o futuro: o que alunos, professores e
funcionários vislumbram para o Brasil em 2015? Você
confere no Fala PUC-SP da pág. 04.

Oficinas ACI

Direito e cobertura jornalística

A Assessoria de Comunicação Institucional ofereceu, no dia 9/12, uma nova oficina
para jornalistas. A atividade teve como objetivo auxiliar os profissionais de mídia a
se prepararem para coberturas que envolvam processos penais, questões jurídicas e
liberdade de imprensa e de expressão, entre outros.
O evento contou com a participação dos professores Christiano Jorge Santos e Osvaldo Palotti Junior (ambos da Faculdade de Direito) e do promotor Silvio Antonio
Marques. Os palestrantes auxiliaram os jornalistas na compreensão do Direito Penal
e do Direito Processual Penal, abordando casos de grande repercussão na mídia, improbidade administrativa, a diferença da cobertura na imprensa nacional e internacional em casos que envolvam questões jurídicas e as investigações do Ministério
Público como fonte de reportagens, além de dar subsídios para que os profissionais
possam compreender o “juridiquês” e a estrutura hierárquica judicial brasileira.
Christiano Jorge tem mestrado e doutorado em Direito Penal pela PUC-SP e especialista em Administração e Gestão em Segurança Pública pela USP. Autor da

obra de referência Crimes de Preconceito e de Discriminação (Editora Saraiva), como
promotor de Justiça no Estado de São Paulo ele atuou no Grupo de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco). Destacou-se, na ocasião, pela descoberta de autores
de práticas racistas na internet (foi autor da primeira denúncia por prática delitiva
desta espécie no Brasil).
Palotti Junior é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Graduado e mestre em Direito pela PUC-SP, é autor do livro Direito
Penal – Parte Geral (ed. Atlas).
Já o promotor Silvio Marques, mestre e doutor em Direito pela PUC-SP, atualmente
faz doutorado na mesma área na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (França).
Docente na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e membro da
Corruption Hunter’s Network (Rede de Caçadores de Corruptos) da Noruega desde
2011, é autor do livro Improbidade Administrativa: ação civil e cooperação internacional (Editora Saraiva).
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ProUni na PUC-SP

Sonho transformado em
realidade
Mara Fagundes

Acervo pessoal
Raissa (Administração), com familiares, na colação de grau

Acervo pessoal
Pauliane (Enfermagem): trabalho de IC apresentado em Portugal

Durante três anos, Domênica Aparecida Veneziano Urbano da Silva prestou
vestibular em uma universidade pública para ingressar no curso de Enfermagem. Estudar na PUC-SP sempre foi um
sonho – do qual decidiu abrir mão, já
que não conseguiria custear os estudos
e a moradia fora de São Paulo.
No final de 2004, após ter realizado
a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a vida de Domênica
começou a mudar. Por carta, ela foi informada sobre o bom desempenho na
avaliação e a possibilidade de concorrer a uma bolsa do Programa Universidade Para Todos (ProUni), que começava a selecionar os primeiros candidatos.
“Fiz minha inscrição na PUC-SP em
janeiro de 2005, sem maiores pretensões e sem saber ao certo do que se
tratava. Menos de uma semana após
a matrícula eu já estava me mudando
para Sorocaba”, afirma a ex-aluna, que
ingressou na primeira turma de prounistas da Universidade e se formou em
2008. “Recebi acompanhamento psicológico para me adaptar às mudanças
e até me ajudaram a encontrar uma
república”, lembra. Ainda na primeira
semana de aula, Domênica viu que tinha sido aprovada em uma universidade pública estadual, mas optou pela
PUC-SP Assim como Domênica, centenas de estudantes puquianos foram
beneficiados pelo programa, que completa dez anos em janeiro de 2015. É
o caso de Raissa Maria Ribeiro Dias,
ex-aluna de Administração, que nem
imaginava conquistar uma vaga na Instituição, apesar de tê-la colocado como
primeira opção entre as de sua preferência. “A bolsa do ProUni na PUC-SP foi
um divisor de águas na minha vida. A

formação que eu tive é simplesmente
o motivo da minha carreira. Graças à
minha formação, o sonho de que meus
filhos também estudem nesta Universidade é possível”, acrescenta Raissa.
Para concorrer a uma bolsa integral
pelo Programa, é necessário ter um
bom desempenho no Enem e atender
aos requisitos socioeconômicos estipulados pelo governo federal (como renda per capita familiar de até um salário
mínimo e meio e ter concluído o ensino
médio em escola pública ou particular
com bolsa integral).
Sem condições financeiras para cursar
em uma instituição paga, a ex-aluna
Pauliane Pires de Melo, que também se
formou em Enfermagem, conta como
foi surpreendida com a notícia de que
havia sido selecionada para a PUC-SP.
“Decidi fazer o Enem por curiosidade
e acabei sendo selecionada para estudar numa Universidade que mudou
a minha vida e que me levou até para
fora do país”. Em 2011, Pauliane fez um
trabalho de iniciação científica que,
recentemente, foi apresentado em um
congresso de Enfermagem em Coimbra
(Portugal).
A PUC-SP não exige que o candidato a
uma bolsa ProUni preste o vestibular
nem realize outro processo de seleção
para os aprovados pelo Ministério da
Educação, mas é responsável por verificar toda a documentação declarada
pelo estudante na inscrição. Além disso, em todos os campi há uma Comissão
Local de Acompanhamento e Controle
Social do ProUni. O próximo processo
seletivo será realizado em janeiro de
2015.
Para saber mais, acesse http://prouniportal.mec.gov.br.
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Fala PUC-SP

O que será do Brasil em 2015?
Thiago Pacheco
O que esperar do Brasil em 2015? Novo (velho) governo em Brasília e em São Paulo. Problemas que ultrapassam a barreira de 2014 e se estendem até o ano que vem, quem sabe até os seguintes:
panorama obscuro na economia, embate político, crise da água. Questões que demandam respostas (e investimentos) do poder público há tempos, nas áreas de educação, saúde, cultura, meio
ambiente, transporte público. E até um assunto que vem crescendo em repercussão perante a opinião pública, o feminismo. Estes são alguns dos temas levantados por PUC-SP em Notícias e que,

Fotos: Thais Polato e Mara Fagundes

para a comunidade puquiana, pautarão os caminhos de nosso país em 2015.

Acho que vai ser complicado, principalmente em relação à política. Parece que ao invés de dialogar e atentar
para as questões que o Brasil precisa, os políticos ficam
apenas reforçando o ponto de vista de seus partidos.
Na cultura, espero que tenha mais exposições, peças
e outras atividades. Nosso país está ficando bem visado e trabalhos importantes na área cultural têm vindo
para cá.
Isabela do Amaral, graduanda de Comunicação e Multimeios

Gostaria que o Brasil cuidasse mais do meio ambiente. A crise da água resulta de uma devastação ambiental, aqui e lá fora. Espero que possamos assumir
nosso papel como país continental, nos colocando à
frente de uma discussão global e adotando posturas
de preservação. Não podemos nos render tanto aos
interesses do capital internacional, das grandes empresas. Esse é o grande entrave da questão ambiental.
Antonio Martins Ramos, mestrando do Pós em História

Poderia haver mais recursos para a educação. No ProUni, por
exemplo, temos vagas, mas não uma política para permanência
dos alunos nas instituições. Temos que investir mais na saúde,
em outras áreas além da atenção à saúde primária, emergencial.
Deveríamos expandir as moradias populares e a cultura, oferecendo atividades não só no centro, mas também na periferia.
Quero que o Brasil melhore, apesar das dificuldades políticas.
Aline Ferreira, estudante de Psicologia

Estou meio pessimista, tanto por causa da política quanto da
economia. Nós não estamos indo bem e não acho que vamos
melhorar, estamos indo para um rumo difícil de reverter. Falta
investimento, não há recursos nem para abrir novas empresas.
Em termos mais próximos, gostaria de ver melhorias no transporte público. A ciclofaixa deu certo, espero que as pessoas a
usem mais no ano que vem.
Gabriel Adorno do Amaral, graduando de Publicidade e Propaganda

Espero que a reforma política da Dilma se concretize,
do modo como ela propôs. Também é preciso avançar
na discussão sobre o feminismo. O site “Think Olga”
está recolhendo dinheiro para fazer um documentário sobre o tema, tomara que consiga. É preciso ainda
fazer uma moderação sobre o tema, nas redes sociais,
para que não se fale tanta besteira sobre o assunto.
Por fim, desejo que a água não acabe.
Natália Folloni, aluna de Jornalismo

As manifestações como aquelas de junho e julho de 2013 deram uma parada, mas a insatisfação continua. E a Dilma vai
ter que lidar tanto com a oposição quanto com aqueles que a
apoiaram. Aqui na PUC-SP, os alunos foram responsáveis pela
movimentação e isso não vai mudar. Foi assim nas eleições, teremos um papel relevante nas mudanças.
Lucas Atalla (à dir.), estudante de Direito
Acho que a economia está estagnada mas vai começar a crescer
de novo, aos poucos. Porém, o segundo mandato da Dilma vai
ser mais complicado. O povo não está confortável com a situação. As manifestações não vão parar, porque a administração
pública continua equivocada.
Daniel Almeida (à esq.), aluno de Direito

Por conta das decisões do governo federal, vamos
melhorar em termos sociais, mas não no campo
econômico. A Dilma investirá no social e o Aécio, se
tivesse ganho a eleição, daria prioridade à economia. Já estamos com dificuldades nesse campo, não
vamos ter tanto sucesso. Em termos de comércio internacional, por exemplo, acho que vai diminuir o
volume de negócios do Brasil.
Gianluca Rossi Carro, estudante de Relações Internacionais

Haverá uma disputa política acirrada. Uma parcela da sociedade
foi às ruas, e a presidente ainda precisa de apoio entre a situação. Quanto à economia, internamente falam que está ruim, e
acho que a questão partidária irá atrapalhar. Mas externamente
não se fala disso, e sim da organização dos Brics e da nossa
influência na América Latina. Teremos um 2015 difícil também
por conta da situação climática. Mas sou otimista, acho que as
pessoas vão encontrar um jeito de lidar com essas coisas.
Maria Aparecida Alves de Souza (Pari), funcionária da RedePUC
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Direito

A família na era contemporânea
Thaís Polato / ACI

Autoridades brasileiras e portuguesas se reuniram na PUC-SP para avaliar os desafios
da família no século 21, durante o 3º Encontro de Jurisprudentes de Língua Portuguesa
em São Paulo. O evento, realizado dias 10 e 11/11, foi promovido pela Fundação São
Paulo, pelo Conselho Pontifício para a Família e pela Academia de Jurisprudentes de
Língua Portuguesa (AJPL).
Durante a abertura, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de
São Paulo e grão-chanceler da PUC-SP, frisou a importância do debate: “A família está
sob imensa pressão, muito além de suas atribuições normais. Ela passa por uma crise
sem precedentes, com desestruturação e perda de estima”. Para o professor Marco Antonio Marques da Silva (Pós em Direito), responsável pela organização, alguns fatores
são essenciais para analisar as famílias de hoje. “Precisamos avaliar quais os novos
horizontes, quebras de paradigma, direitos e formação das pessoas”, ressaltou.
A abertura (foto) contou com a reitora Anna Maria Marques Cintra, o padre José Rodolpho Perazzolo (secretário-executivo da Fundação São Paulo), o desembargador
Luís Vaz das Neves (presidente do Tribunal da Relação de Lisboa), o monsenhor Riccardo Mensuali (secretário do Conselho Pontifício para a Família) e os professores
Eduardo Vera Cruz Pinto (AJLP) e Pedro Paulo Teixeira Manus (diretor da Faculdade
de Direito).
Duas autoridades enviaram mensagem em vídeo. Um deles foi o desembargador
José Renato Nalini, presidente do TJ-SP, para quem o encontro é “fundamental para
resgatar valores básicos esquecidos nos dias de hoje”. Direto do Vaticano, o monsenhor Vincenzo Paglia, presidente do Conselho Pontifício para a Família, também
elogiou a reunião. (M. F.)

Equipe de Arbitragem comercial

Destaque em torneio internacional

Divulgação
As alunas Fernanda Merouço (1ª à esq.) e Luísa Quintão (2ª à esq.), ao lado de jurados e participantes do torneio californiano

A PUC-SP estreou na competição internacional de arbitragem Foreign Direct Investment Arbitration Moot conquistando
o quinto lugar no ranking geral, a melhor colocação entre as
instituições de ensino superior brasileiras participantes. A disputa, que tem como foco treinar futuros advogados a entenderem questões como a proliferação dos tratados de investimento internacional e a legislação relacionada às transações,
foi realizada entre os dias 24 e 26/10, na Pepperdine University School of Law, em Malibu (Califórnia, Estados Unidos).
Ao todo, 41 times de estudantes participaram da competição;
todos foram divididos em chaves, como numa Copa do Mundo.
Na primeira rodada, as alunas do curso de Direito Fernanda
Merouço, Luísa Quintão e Camila Simão, que foram orientadas
pelo professor Claudio Finkelstein e pelo doutorando Fabio
Vieira, se classificaram para as eliminatórias em primeiro lugar. As representantes da PUC-SP foram eliminadas nas quartas de final, pela New York University, e alcançaram o quinto
lugar (mesma posição da Universidade de Harvard).
Em 2015, mais uma vez a PUC-SP será representada em uma
competição internacional de Direito. Em fevereiro, um grupo
de alunos estará na International Commercial Mediation Competition, que acontecerá em Paris (França). Em março e abril,
as equipes de Arbitragem Comercial Internacional estarão em
Hong Kong (China) e Viena (Áustria) para participar do Willem C. Vis Moot, o torneio mais importante do mundo nesta
área. (M. F.)
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Doações da comunidade

Distribuindo felicidade e bem estar

Fotos: Divulgação Pastoral Universitária

Thaís Polato / ACI

A comunidade puquiana colaborou, nos meses de outubro e novembro, com uma série de campanhas voltadas ao bem estar de crianças e
adultos em situação de dificuldade socioeconômica. Duas ações de arrecadação de brinquedos e uma de alimentos mobilizaram estudantes,
professores e funcionários – não só nas doações, mas a partir de uma
participação efetiva nas atividades.
A Coordenadoria de Pastoral Universitária esteve à frente, na Universidade, de duas iniciativas. A Campanha Natal dos Sonhos, organizada pela
Arquidiocese de São Paulo e realizada pela Pastoral do Menor, tem o
objetivo de conseguir brinquedos para instituições que atendem crianças menos favorecidas e em situação de risco.
Os números deste ano ainda não foram consolidados, mas as doações
serão encaminhadas às mesmas entidades do ano passado, o Recanto
Dom Guanella e o Instituto Beneficente Lar de Maria. As duas entidades
da Zona Norte da capital receberam aproximadamente 600 brinquedos
em 2013, de acordo com José Antônio de Souza, da Pastoral Universitária. Realizada na PUC-SP pelo oitavo ano, a campanha teve apoio do
Colégio Luiza de Marillac (campus Santana), da PUC Junior Consultoria
e da Paróquia São Domingos de Perdizes.
Já o Dia Nacional da Coleta de Alimentos (8/11), segundo os organizadores, conseguiu 155 toneladas para Bancos de Alimentos em 55
cidades do país. Os voluntários da Universidade (cerca de 50 pessoas)
marcaram presença na ação em dois supermercados da capital e obtiveram quase 1 tonelada de doações.
A professora Cristiana Fusco, diretora do campus Consolação, participou
pela primeira vez da atividade, que na PUC-SP contou com a mobilização da Pastoral Universitária. Ela considera a experiência “sensacional”
pela oportunidade de ajudar pessoas menos favorecidas e ainda pela
possibilidade de integrar alunos de diferentes cursos dos campi Monte
Alegre e Consolação.
“A alegria dos estudantes era contagiante e surtia efeito nos clientes.
Um grupo que pedia as doações e outro recebia os alimentos fazendo
‘festa’. Participarei no próximo ano; é uma atividade que faz bem para
a alma e para o coração”, afirma a docente. Leandro Haiek, graduando
de Engenharia Civil, diz ter adorado a presença: “A gente chega com um
pouco de vergonha. Mas vai perdendo, e quando vê o tempo passou e
estamos empolgados tentando incentivar mais pessoas a doarem. Por
isso, resolvi ficar um tempo além do que havia me inscrito”.
Em Sorocaba, os jovens da ONG Lua Nova ganharão neste Natal mais
do que presentes: irão receber uma brinquedoteca. Tudo graças à iniciativa do PUCalhaços, grupo voluntário formado por alunos dos cursos
de Enfermagem e Medicina da PUC-SP, que realizou uma campanha de
arrecadação de brinquedos. E porque a comunidade de todos os campi
colaborou enviando doações ao grupo. “Agradecemos a participação de
todo mundo e agora teremos a etapa, também com a colaboração do
PUCalhaços, de construir as estantes da brinquedoteca na ONG”, afirma
a professora Dirce Takahashi, que está à frente do projeto.
A entrega do material à entidade foi realizada dia 28/11. A campanha
contou com brinquedos arrecadados em todos os campi e teve apoio da
Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) (T. P. e T. Pa.)

Em 2013, alunos do Colégio Luíza de Marillac fizeram
a entrega dos 600 brinquedos

Uma das equipes da PUC-SP: voluntários da Universidade
coletaram 1 tonelada de alimentos
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Jovens pesquisadores

O conhecimento se renova

Thaís Polato / ACI

Thaís Polato

Fernanda Pesce de Souza, aluna de Fisioterapia e autora
do tema do evento, durante a cerimônia de abertura

23º Encontro
de Iniciação
Científica

Thaís Polato / ACI

350 pesquisas
478 alunos
Cerca de 250 orientadores
33 sessões de comunicação oral

Qual o papel dos jovens pesquisadores para o processo de desenvolvimento
científico e tecnológico? A questão intrigava a estudante Fernanda Pesce de
Souza, do curso de Fisioterapia (campus Barueri), até que ela decidiu sugeri-lo
como assunto central do 23o Encontro de Iniciação Científica da PUC-SP. Deu
certo: seu tema foi escolhido para o evento, que ocorreu no último dia 5/11.
“Desenvolver investigações na graduação é um grande estímulo, nos desperta
para o pensar crítico e nos leva ao exercício e ao desenvolvimento da capacidade criadora e inovadora”, afirmou Fernanda, durante a abertura, no Tuca.
Para a estudante, que foi orientada em seu estudo pela professora Patrícia
Alfredo, o olhar construído através do contato com a ciência ajuda os jovens
a enxergar o mundo de forma própria, e não apenas a reproduzir aquilo que
lhes é ensinado.“Desejo que nosso interesse pela pesquisa seja uma semente
próspera em nossas vidas”, disse a estudante, que ganhou um curso de extensão pela indicação vencedora.
A pró-reitora de Graduação, Maria Margarida Cavalcanti Limena, também destacou a relevância do tema. “Ele expressa a importância da Universidade valorizar e ampliar os espaços de investigação científica para a construção de
uma política acadêmica capaz de reiterar o compromisso da PUC-SP com a
sociedade. E nos lembra de nossa responsabilidade na formação de jovens
que devem questionar permanentemente seu papel, a partir de uma atitude
crítica e autocrítica”, afirmou Margarida.
Coordenadora do Comitê Institucional da Universidade, a professora Maria
Izilda Santos de Mattos ressaltou outro aspecto da iniciação científica. “Vivemos um momento em que a transitoriedade do conhecimento é muito intensa. Mais do qualquer conteúdo que a Instituição possa dar a vocês, é esse
exercício de aprender a pesquisar que os capacita para o mercado de trabalho.
Além disso, a experiência abre possibilidades para continuar os estudos na
pós-graduação”, afirmou.
O 23º Encontro de Iniciação Científica reuniu professores orientadores, alunos
pesquisadores, gestores das Faculdades e representantes do Comitê Externo
do Pibic/CNPq, do Comitê Institucional do Pibic/PUC-SP e do Comitê de Premiação. A abertura do evento contou com a presença das pró-reitoras Alexandra Geraldini (Educação Continuada) e Maria Amalia Andery (Pós-Graduação)
e palestra de Luis Calos Petry, docente do Departamento de Ciência da Computação e do Pós em Tecnologia e Design Digital (Tidd).
A premiação dos melhores trabalhos e das menções honrosas foi realizada no
dia 2/12. Veja o álbum de fotos em www.facebook.com/PUCSP.Oficial.

A pró-reitora Margarida (à esq.): PUC-SP deve formar profissionais capazes de “questionar permanentemente seu papel”
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Universidade Aberta à Maturidade

Quem é jovem há mais tempo
Thaís Polato / ACI

No palco redondo do Tucarena, Rosa Salermo Rossi (foto) se posiciona para que todos os
espectadores possam vê-la bem. As palavras que ela dirá não são tiradas da dramaturgia,
mas de uma experiência real. “Hoje sei quem sou e gosto muito desta sensação”, afirma.
Rosa é aluna da Universidade Aberta à Maturidade há 21 anos e falou sobre essa experiência no dia 25/11. Na plateia, colegas e diversos interessados em iniciar a atividade
a ouviam atentamente. “Quando eu cheguei, um professor me perguntou quem eu era.
Comecei me descrevendo: sou avó, mãe, esposa... Ele me interrompeu e perguntou novamente: quem você é? Desde então, venho me descobrindo”, conta.
O depoimento integrou uma tarde de atividades promovida pela Pró-Reitoria de Educação Continuada, com apoio do Setor de Marketing, para integrantes e interessados na
Universidade Aberta à Maturidade. Os participantes puderam conhecer o curso, participar
de vivências e assistir alunos em apresentações de tai chi chuan, dança e coral. (T. P.)

Mosaico PUC-SP

O que esperar do novo governo?
Em janeiro de 2015, a presidente Dilma Rousseff inicia mais um período de quatro anos à frente da presidência do Brasil. Com a experiência
do governo anterior e depois de vencer uma corrida eleitoral ferrenha, o que a presidente terá de desafios pela frente nos próximos quatro
anos? Pedimos a dois docentes da PUC-SP que refletissem sobre esta questão. O professor Antonio Correa de Lacerda aborda o novo mandato sob o viés econômico e a professora Branca Jurema Ponce nos revela o que esperar das políticas educacionais. (T. P.)
Fotos: Acervo ACI

Prof. Antonio Corrêa de
Lacerda (Pós em Economia
Política), ex-presidente do
Conselho Federal de Economia (Cofecon) e autor do
livro Desnacionalização,
um dos vencedores do Prêmio Jabuti na área de Economia (2001)

Economia: incentivo à
produção

Educação escolar: espaço de
disputa de poder

A perda de dinamismo do crescimento
econômico brasileiro denota a necessidade premente do aumento dos investimentos e ampliação do valor agregado
local. O crescimento do PIB, pré-requisito para o desenvolvimento, tem crescido apenas 1,5% ao ano, na média de
2011 a 2014. Isso é menos da metade
do observado no período 2003-2010,
cuja média anual foi de 4%, sob condições internacionais mais favoráveis.
A questão é que nos tornamos um
enorme mercado consumidor, o sétimo
maior do mundo, mas, devido às condições desfavoráveis de competitividade,
a grande parte da demanda doméstica
vem vazando para as importações. Estamos desperdiçando divisas, empregos, renda e impostos, que poderiam
agregar mais valor localmente. A participação da indústria de transformação foi reduzida a menos de 15% do
PIB, em um claro processo precoce de
desindustrialização. Para reverter este
processo é fundamental contar com
condições mais favoráveis à produção,
como taxas de juros e de câmbio competitivas relativamente à média internacional, além de um claro projeto de
desenvolvimento.

De imediato, é preciso lembrar que há desafios estruturais na proposição e na condução da educação
escolar brasileira. O primeiro deles: vivemos em um
país federativo e a educação escolar é regida em
âmbitos e níveis diferentes pelos governos federal, estadual e municipal, que nem sempre se conversam. Um segundo ponto importante, e de difícil
condução, é que por sermos um país democrático e
haver projetos muito diferentes em debate sobre a
educação escolar, os alinhavos e conclusões ficam
submetidos às forças e tensões entre os diferentes
interesses em debate. Os dois partidos que disputaram a etapa final da eleição presidencial, embora
com slogans aparentemente semelhantes, expressaram projetos distintos de educação escolar.
Além disso, em 2014 foi aprovado o Plano Nacional
de Educação (Lei 13.005/2014), que tem metas a
serem cumpridas e se constituem em desafios importantes para o novo governo. Destaque-se, entre
essas, uma pauta fundamental para o governo federal: estabelecer a Base Nacional Comum do Currículo para a Educação Básica (educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio) até 2016. A
definição desta Base impactará escolas, sistemas de
avaliação, materiais didáticos e cursos de formação
inicial de professores (Pedagogia e licenciaturas).
Cabe ao governo, às universidades, à sociedade civil
organizada e a todos os homens de bem propor um
debate que propicie a elucidação dos interesses em
jogo, dos mais mercadológicos àqueles que ainda
compreendem que a educação escolar pública é
um bem comum.

Profa. Branca Jurema
Ponce (Pós em Educação:
Currículo), foi vice-reitora
Comunitária da PUC-SP
(2000-2004)
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Campus Sorocaba

Olhar integral para a
depressão pós-parto
Sérgio Said

Dezembro é um mês de celebração para a
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Pela segunda vez consecutiva, a Universidade
registrou um aumento do número de inscritos
no Vestibular. Neste ano, foram 7,4% a mais
em relação ao ano anterior, lembrando que
no Vestibular 2014 foi registrado aumento
de aproximadamente 16% em relação ao de
2013. Isto significa, em números absolutos,
quase 24% de aumento no número de inscritos em pouco mais de dois anos. O fato ganha
ainda mais relevância se levarmos em conta
que, em termos de inscrições, obtivemos o melhor resultado dos últimos 11 anos.
O que explicaria tantas boas notícias em um
ano tão sensível economicamente e de calendário atípico? O trabalho. Um trabalho conjunto e um esforço coletivo realizado entre
Reitoria, coordenações de cursos, diretores de
Faculdades e setores administrativos em especial o Setor de Marketing. Ressalto ainda a
importância do ajuste na oferta de vagas, que
evitou a dispersão dos candidatos por diferentes turnos, a nova campanha publicitária, que
vem destacando todas as graduações ofertadas, além da possibilidade de inscrição online.
O esforço, agora, é para converter os aprovados em matriculados, aumentando o número
de alunos que buscam a qualidade dos nossos
cursos.
O vestibular da PUC-SP é um projeto institucional. É o momento em que podemos avaliar
a nossa imagem perante a sociedade brasileira e junto aos futuros universitários – nossa
razão de ser. É o momento de mostrar a esses
jovens, muitos nem tendo completado 18 anos,
que o futuro chegou e que a nossa Universidade, com 68 anos de bons serviços prestados ao
Ensino Superior e ao Brasil, está pronta para
ampará-los em seus desafios.

Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra

As entrevistas com as mães foram reveladoras. “Uma delas,
numa conversa após desligar o gravador, me relatou suas angústias. Disse sentir medo de perguntar e tirar dúvidas com a
equipe e admitiu que, em suas fantasias, pensava que eles poderiam compreendê-la mal”,conta Lucas.“Isso demonstra como
os usuários do SUS podem se sentir coagidos e distanciados
diante da equipe de saúde.” Por outro lado, diz, os próprios profissionais aproveitavam esse momento de “troca de ideias”,com
o gravador desligado, para relatar as dificuldades encontradas
em assistir gestantes usuárias de drogas e envolvidas com o
tráfico, além de se mostrarem impotentes diante de realidades
socioeconômicas de vulnerabilidade social.
Os resultados da observação foram apresentados e surtiram
efeito. “Ficamos muito satisfeitos em saber que eles contribuíram na retomada do olhar mais integral e com maior transversalidade para a gravidez e o puerpério, aproximando as
diferentes áreas e levando a um atendimento mais integral e
humanizado”, afirma. “Acredito que a educação continuada e
permanente seja uma estratégia eficaz para que surjam mudanças e melhore-se a capacitação das equipes de saúde”, defende Lucas.

Shutterstock

Palavra da reitora

Quando concluiu seu mestrado profissional em Educação nas
Profissões da Saúde, o psicólogo Lucas Bondezan Alvares descobriu que os profissionais da saúde envolvidos nas atividades
educativas do pré-natal do Sistema Único de Saúde (SUS) não
faziam nenhuma abordagem específica relativa à depressão
puerperal (pós-parto). Além disso, ficou clara a ausência de espaço apropriado para a reflexão sobre outros assuntos que não
fossem os aspectos técnicos da atenção obstétrica e odontológica à gestante.
“É preciso ampliar a atenção ao parto e puerpério, fortalecendo
o olhar biopsicossocial”, defende. O pesquisador considera que,
para compreender a saúde, deve-se integralizar o cuidado, desfragmentar a forma de olhar a gestante e diminuir a distância
entre gestão, profissional e usuário.
Professor universitário e especialista em Psicologia e Saúde
pela Unesp, durante cerca de um ano, Lucas entrevistou mulheres que haviam dado à luz recentemente e profissionais do SUS
em uma cidade no interior de São Paulo.A ideia era realizar um
diagnóstico sobre a abordagem da temática da depressão pós-parto, ou seja, de que forma os profissionais da saúde estavam
diagnosticando e intervindo nesses casos.

Angústia e medo em tirar dúvidas: sentimentos presentes nas entrevistas com as mães
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Cuca no Chile

Deficiência visual

Vozes além da
fronteira

A festa da
inclusão
Bete Andrade

Sanielle Almeida Silva subiu ao palco para pegar um diploma. Mas não
se sentia sozinha: ela representava as nove pessoas com deficiência
visual que fizeram o curso de capacitação antes de serem contratadas
pela Fundação São Paulo. “É uma satisfação grande falar em nome dos
colegas, somos muito unidos”, declarou.
A formatura foi realizada em 12/11, durante a comemoração de 36 anos
da Associação de Deficientes Visuais e Amigos (Adeva), que promoveu a
formação. O professor Antonio Carlos Gobe (pró-reitor de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão) e Ângela Renna (gerente da Divisão de Recursos Humanos), que fizeram breves discursos, destacaram o trabalho
da Adeva e falaram sobre a chegada dos profissionais. “A integração deles envolve diversos setores. Estamos aprendendo, nos aperfeiçoando
para trabalhar com esses funcionários”, disse Gobe. “O pessoal foi recebido com carinho pela comunidade”, enfatizou Ângela.
Sanielle concorda: “Fui muito bem acolhida em meu setor, no campus
Consolação. É uma troca muito bacana, está sendo uma boa experiência. A PUC-SP é uma família”, considera.
Participaram do evento Markiano Charan Filho (diretor-presidente da
Adeva), Rosangela Sanson (representando a Secretaria-Executiva da
Fundação São Paulo), Helena Pasqualin e Lúcia Russo (ambas da DRH).
Além dos novos funcionários, que desde agosto atuam na Faculdade
de Ciências Exatas e Tecnologia, na Biblioteca do campus Monte Alegre,
no setor de Contas a Receber, no Núcleo de Trabalhos Comunitários, no
Tuca, no Laboratório Integrado de Análise Acústica de Cognição, na Divisão de Serviços Administrativos e Suprimentos e no Centro de Aprendizagem de Línguas. (T. Pa.)

O Coral da PUC-SP (Cuca) participou de um encontro latino-americano
de corais, no Chile, entre os dias 21 e 25/10. No total, 19 grupos (13
chilenos, quatro brasileiros, um mexicano e um argentino) cantaram
durante o 8º Festival Internacional de Coros “Mario Baeza”.
O Cuca se apresentou quatro vezes: na abertura e no encerramento
do evento, dias 21 e 25/11 (ambas no prédio onde funcionava o Congresso Nacional em Santiago); no concerto de gala do dia 23/11 (no
Templo Mayor do campus Oriente da PUC-Chile); e na comuna (distrito) de La Florida, dia 24/11. O encontro foi organizado pela Associação
Latinoamericana de Canto e Coral (Alacc).
“Foi uma experiência gratificante para nós, uma oportunidade para
trocar opiniões e informações”, conta Marco Aurélio Tenca Sodré, um
dos 31 membros do grupo da Universidade que foram ao Chile. “Além
de entrar em contato com a cultura dos outros países, pudemos divulgar aspectos da nossa, por meio da apresentação cênica, instrumental e canto de 12 músicas brasileiras”, complementa. Asa Branca, Brasil
pandeiro, Mulher rendeira, Água de beber, Disparada, Ponto de Oxum, Berimbau, Sem fantasia e Rosa estão entre as canções preparadas para o
encontro (o coral puquiano trabalha, durante o ano, com um repertório
de cerca de 40 canções).
Aos 63 anos, Sodré é coralista desde 1971 e se juntou aos atuais colegas em 2006. “Sou um integrante relativamente novo do Cuca. Há
membros que participam há 30, 40 anos”, enfatiza. (T. Pa.)

Divulgação Cuca

Thiago Pacheco / ACI
Sanielle, recebe o diploma, ao lado de Ângela (DRH) e do pró-reitor Gobe (à esq.) e de Markiano (Adeva, à dir.)

Uma das apresentações do Coral da PUC-SP durante o festival chileno
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Campus Consolação

Jogando para aprender
Bete Andrade

Rafael Fabres / Unicef Brasil

Criar games que promovam e estimulem a alfabetização e o raciocínio lógico-dedutivo de crianças do ensino fundamental foi o desafio que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a empresa Electronic Arts
lançaram para alunos de instituições de ensino superior da cidade de São
Paulo. Sete alunos de Jogos Digitais da PUC-SP toparam a proposta e ficaram entre os cinco finalistas.
“Já pensávamos em criar um jogo e o concurso trouxe a motivação que faltava. Poderíamos colocar em prática tudo o que aprendemos e observar os
resultados”, explica Renato de Paula, integrante da equipe puquiana ao lado
de Caio Vinícius Contó de Souza, Dreiky da Silva Fraga, Lucas de Souza Góes,
Lucas Keven, Tiago Pereira Martins e Victor Portela Diniz Lucki.
Os personagens principais de “As aventuras de Cosme e Maria” são dois
irmãos gêmeos que vivem no semiárido brasileiro. O principal objetivo
é unir a capacidade lúdica com a educação básica: para participar, o
usuário precisa apenas ter noções básicas de matemática e português
(as duas disciplinas fazem parte da mecânica de jogo).
O concurso deu ainda oportunidade para que os finalistas enviassem
um representante do grupo ao município de Castelo do Piauí (PI), em

julho, para observar como seus trabalhos impactariam no aprendizado
infantil. “Quando cheguei na escola e vi as crianças brincando com o
‘Cosme e Maria’, fiquei muito emocionado”, conta Renato. “O jogo ensinou
muitas crianças a soletrar e a somar. Antes dessa atividade, parte delas
não sentia vontade ou prazer em estudar. Ver algo que você criou ajudando outras pessoas é muito gratificante”, pondera.
Para o graduando, esse foi o primeiro de muitos games que podem surgir a partir do concurso. De acordo com ele, o grupo da PUC-SP acredita
que diversão e educação não precisam ser duas coisas separadas: “jogos,
tanto em sua forma analógica quanto digital, têm uma função educativa.
A repetição que eles propõem, somada ao desejo de ganhar e melhorar,
é a melhor forma de ensinar”, considera Renato.
O professor Daniel Gatti, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, considera que estar entre os cinco finalistas e poder verificar a
aplicação do projeto “representa uma vitória não só para a equipe, mas
para toda a Universidade”. “Demonstra ainda que nossos alunos aprendem a teoria, mas também são estimulados a aplicar esse conteúdo na
prática”, diz.

Renato de Paula no Piauí: “O
jogo ensinou muitas crianças
a soletrar e a somar. Ver sua
criação ajudando outras pessoas é muito gratificante”
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Entrevista do Mês

Maria Amalia Andery

Cepe: por uma Universidade em
movimento

Thiago Pacheco

Que ações do Cepe se destacaram neste ano?
Aprovamos o novo plano da licenciatura, proposto pela
Pró-Reitoria de Graduação, para modernizar e ao mesmo tempo incrementar os cursos. Homologamos a política de extensão e o novo regulamento de educação continuada, além da
política de incentivo à pesquisa. Com sua implantação e a divulgação dos editais, o colegiado passará a avaliá-la e assim
poderá assumir seu papel como órgão definidor de políticas
acadêmicas da PUC-SP. Trabalhamos ainda para ter na Universidade, pela primeira vez, uma avaliação universal dos docentes de carreira, feita a partir dos critérios do Regimento. Fizemos todo o procedimento de coleta e análise dos indicadores
de desempenho e estabelecemos um novo ciclo de avaliação,
que considerará 2013, 2014 e 2015. O Cepe se convenceu de
que se trata de criar uma cultura acadêmica de avaliação e
que ela traz consequências, mas não necessariamente para
punir ou economizar. Já é possível entrever os ganhos.
O que se fará com os resultados?
Conhecendo seu corpo docente e seu desempenho, departamentos e faculdades poderão projetar as atividades da docência e as suas próprias possibilidades acadêmicas, recuperando
parte de sua responsabilidade no planejamento. Não cabe
ao Cepe ou ao Consun tomar decisões de encaminhamento
de cada professor ou projeto, e sim cobrar as unidades. É ilusão achar que, de nossos 1500 docentes, alguns não sirvam e
que seja preciso mandá-los embora, como querem alguns. A
avaliação não deve ser elemento de contenção, mas sim instrumento para pensar o futuro. Nosso processo foi feito pelos professores para os professores. Ao enviar os resultados a
eles, muitos se comprometeram a produzir academicamente,
melhorar seus indicadores. Se daqui a um ano eles tiverem
uma disposição diferente para atender ao Regimento, todos
ganhamos. O Cepe colocou em movimento a academia, para
que as unidades estabeleçam parâmetros de acompanhamen-

to e encaminhamento, planos e projetos acadêmicos, como no
recredenciamento dos professores na pós-graduação.
Como a sra. avalia esse processo?
Foi ótimo. Temos 30 programas, mais de 500 docentes, e apenas 11 solicitaram revisão. Não pedimos nada novo, nenhum
desempenho especial. Criamos padrões públicos e acordados
em colegiados, não trouxemos agência externa, consultoria.
Nas universidades públicas, isso é corriqueiro. Nas particulares,
em geral as análises são promovidas por um gestor escolhido
pelo dono. Não foi nosso caso. Fizemos e pretendemos continuar a fazer a avaliação por pares. Do ponto de vista processual, não há o que reclamar. Apenas verificamos se o docente
cumpre certas tarefas importantes para o programa, naquela
circunstância específica. Se ele não está se dedicando e não
tem o desempenho que é importante para a avaliação interna
e externa, então naquele momento não deve ter a dedicação
de um professor permanente.

Thiago Pacheco / ACI

O ano foi intenso para a PUC-SP, na esfera acadêmica. Avaliação contínua de docentes, políticas de pesquisa e de
graduação, normatização de programas, unidades e serviços (Pós-Graduação, Extensão, monitoria, PET, Pibid, residência médica, cursos de educação continuada), revisão
das licenciaturas e em bacharelados... Todos estes tópicos,
além de outros, passaram pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), presidido pela professora Maria
Amalia Andery (pró-reitora de Pós-Graduação). Para ela, o
trabalho que vem sendo desenvolvido no colegiado será
fundamental para o futuro da Universidade: “O Cepe deve
definir políticas e fazer gestão no sentido macro. Nossa
única alternativa é a qualidade acadêmica, e cabe a esse
órgão pensar o que pode gerar excelência e zelar por ela”.

As reformas curriculares consideraram apenas motivos acadêmicos ou tiveram influência de aspectos financeiros?
As modificações que pudemos fazer na graduação ainda são
tímidas. Isso é o esperado, pois a proposta curricular de um
curso vem dos próprios departamentos e seus docentes. É ilusório achar que um grupo que trabalha há anos em determinado contexto proponha grande mudança, a não ser em condições muito especiais. Mas colocamos em discussão ideias de
renovação nas graduações, e é bom sinal o fato de que muitas
já se dispuseram a se rever. Mesmo que as alterações sejam
pequenas, trata-se de uma oxigenação. Como as reformas serão implantadas em 2015, teremos que esperar para verificar
os impactos. Em relação aos custos, não enfrentamos porque o
Cepe não é e não deve ser um órgão para discutir finanças. Seria adequado que o colegiado produzisse mudanças com responsabilidade, mas neste caso seria preciso ter acesso à real
situação financeira de cada curso e de cada proposta, o que
não aconteceu. Além disso, não vejo disposição generalizada
na Universidade para discutir os temas de sustentabilidade.
Não vejo muitos grupos verdadeiramente interessados em
propor projetos ou avaliar suas demandas em termos da real
contribuição financeira que darão à PUC-SP ou que precisarão
ter como aporte desta Instituição. A preocupação com custos
e finanças parece mais declaração de princípios. É preciso que
busquemos com mais vigor amadurecer e sofisticar essa discussão. Quem sabe no próximo ano...
Como o Cepe trabalhou as questões relacionadas à extensão?
Além dos cursos, aprovamos o regulamento geral da extensão proposto pela Pró-Reitoria de Educação Continuada, feito a partir de um mapeamento dos serviços. As unidades de

extensão da Universidade foram agrupadas em cinco vetores.
Em vez de criar uma nova estrutura, a ideia foi reunir esses
grupos para que coletivamente proponham alternativas e encaminhamentos para a extensão e os serviços prestados pela
Universidade. É uma mudança interessante porque cria um
espaço de interlocução que parte do que já existe, esperando
que daí surjam propostas.
Quais as perspectivas e desafios acadêmicos para os próximos
anos?
A PUC-SP só tem uma alternativa: a qualidade acadêmica. A
perspectiva é que um órgão como o Cepe reflita sobre o que
pode gerar essa excelência e como zelar por ela. O colegiado
deve se ocupar de grandes questões, participar ativamente da
discussão de um plano estratégico para a Universidade. Pensar: “fizemos algumas mudanças, e agora? E os próximos cinco
anos, dez?” Isso vale para graduação, pós-graduação e educação continuada. E tem uma coisa que não temos conseguido
enfrentar, embora não seja uma função estritamente do Cepe:
a carreira docente. É outro desafio para o próximo ano.

