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Mobilidade e sustentabilidade
Universidade investe em projetos de criação de veículos, um deles elétrico e que busca um novo conceito de locomoção.
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EDITORIAL
Na edição 189 do Jornal da PUC-Campinas, os investimentos da Universidade em
projetos que privilegiem a sustentabilidade são alguns dos destaques. Um deles é o
projeto de um novo carro elétrico, que, mais que um veículo, é um novo conceito de
mobilidade urbana. Desenvolvido em conjunto por alunos e professores de diversos
Cursos, em especial as Engenharias e Arquitetura, o veículo foi projetado para circular
na cidade, rodovias e terrenos acidentados, com economia, estabilidade e segurança
para os passageiros.
Os estudantes da PUC-Campinas também estão desenvolvendo um veículo para competição realizada entre universidades brasileiras. Trata-se de um carro experimental
com conceitos similares aos de carros de Fórmula 1. O projeto também envolve diversos Cursos, inclusive o de Publicidade e Propaganda, que desenvolve um projeto para
a venda de espaços publicitários no veículo para financiar a sua construção.
A Universidade também investe, em conjunto com a Unicamp, Prefeitura de Campinas
e empresas de tecnologia da Ciatec, no desenvolvimento do HIDS (Hub Internacional
de Desenvolvimento Sustentável). O HIDS é um projeto de cidade inteligente, criado
para ser referência nacional e internacional, que englobará toda a área da Unicamp,
Campus I da PUC-Campinas, Ciatec II e Fazenda Argentina, adquirida recentemente
pela Unicamp.
Neste mês, a Universidade integrou uma comitiva que foi para a China conhecer as novidades e projetos para Smart Cities, além de iniciar contatos para futuros intercâmbios
com universidades chinesas.
Esses e outros projetos mostram que a PUC-Campinas reforça a cada dia sua vocação
para a sustentabilidade e internacionalização de suas ações.
Aproveite a leitura e acompanhe outras novidades acadêmicas.
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Aluno de teologia é premiado no 2º concurso de
fotografia “Meu Olhar PUC-Campinas”
Por Vinicius Purgato

O aluno Aluã Edson Rosa, da Faculdade de Teologia,
recebeu dia 17 de abril o prêmio do 2º Concurso
de Fotografia “Meu Olhar PUC-Campinas”. Ele foi
o vencedor após registrar uma imagem em uma
das bibliotecas do Campus I, e terá como reconhecimento uma experiência de trabalho voluntário na
Cidade do Cabo, na África do Sul.
A cerimônia de premiação, realizada no Prédio
da Reitoria, contou com a presença do Reitor
da Universidade, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, do Vice-Reitor, Prof. Dr. Pe. José Benedito
de Almeida David, do Pró-Reitor de Graduação,
Paulo Moacir Godoy Pozzebon, de professores da
instituição e, ainda, dos outros dois estudantes
finalistas do concurso.
Realizada no final de 2018, a 2ª edição do “Meu
Olhar PUC-Campinas – Registre a experiência que
te faz bem” consistia na produção de uma imagem
original e criativa que ilustrasse atitudes, ações de
pertencimento e de convívio acadêmico, relacionadas à missão da Universidade. Além do prêmio
escolhido pelo vencedor – voluntariado na África do
Sul –, havia a possibilidade de optar por uma bolsa
de estudos em Curso de idioma espanhol, em Buenos Aires, na Argentina.
Segundo Aluã, o objetivo de sua fotografia era mostrar, além da infraestrutura universitária, o quanto
os conhecimentos reunidos naqueles livros podem
ampliar os nossos horizontes. “Eu sempre tive vontade de fazer algo desse tipo, mas imaginava que só
conseguiria quando fosse muito mais velho. Quando
soube que fui o vencedor, fiquei com um pouco de
medo, mas acabei escolhendo as duas semanas de
voluntariado na África do Sul, que será uma oportunidade única e uma experiência de vida”, destacou.
A viagem, que será realizada no mês de julho, ainda
não tem data definida.

2º Concurso de fotografia

Meu olhar

PUC-Campinas
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Criando carros
Universidade desenvolve projetos de veículo elétrico e de carro para competição
Por Marcelo Andriotti

A PUC-Campinas está investindo em projetos na área de mobilidade urbana e desenvolvimento de veículos com a participação
de professores e estudantes de diversos cursos. Dia 5 de abril foi
apresentado o conceito de um veículo elétrico desenvolvido por
um grupo de estudantes e professores das Faculdades de Engenharia Mecânica e de Arquitetura e Urbanismo da Universidade.
O Reitor Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior destacou a importância
de a Universidade produzir conhecimentos voltados para a inovação e sustentabilidade. “Não vamos apresentar soluções para
montadoras, queremos apresentar soluções para as pessoas,
para uma vida melhor nas cidades”, disse o reitor.
O professor de Arquitetura Joaquim Caetano de Lima Filho apresentou o projeto junto com os alunos. “Não é somente um projeto
de carro elétrico, na verdade é um novo conceito de mobilidade”,
afirmou. Uma das preocupações foi de ocupar menos espaço nas
vias públicas, com menor poluição ambiental e sonora.
O projeto não se restringe ao uso de motor elétrico, pois agrega
um conceito diferenciado de design, que resulta em um veículo
menor que os miniveículos conhecidos, com grande estabilidade,
autonomia, custos mais baixos e soluções criativas que o fazem andar bem tanto
em ruas e rodovias quanto em terrenos acidentados.
O diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica, Prof. Dr. Marcos Carneiro da
Silva, disse que o projeto surgiu de um desafio proposto pelo Reitor durante um
evento há quase um ano. “O Reitor fez uma provocação, perguntando por que nós
não desenvolvíamos um carro na Universidade. Pois é isso que estamos apresentando agora. A nova fase será a busca de patrocinadores na iniciativa privada para
bancar a construção desse carro”, disse.
Os estudantes e professores também estão trabalhando em outros projetos de
veículos experimentais, entre eles um para Fórmula SAE, que reúne mais de 100

equipes de universidades brasileiras. Elas são desafiadas a criar carros experimentais que seguem os mesmos princípios da Fórmula 1.
Um desenho em 3D do carro de competição da PUC-Campinas também foi apresentado, e o trabalho reúne estudantes de todas as Faculdades de Engenharia e
a de Publicidade e Propaganda. Além de toda a parte técnica para a construção,
será feito também um plano de marketing para venda de espaços publicitários no
veículo para viabilizar o projeto.

JORNAL DA PUC-CAMPINAS • EDIÇÃO 189 • ABRIL • 2019

6•

Evento em Coimbra
Professores coordenam simpósio em congresso sobre direitos humanos, em Portugal
Por Vinicius Purgato

Interessados podem enviar resumos para apresentação no Simpósio até 02 de junho
O “IV Congresso Internacional de Direitos Humanos de
Coimbra: uma visão interdisciplinar”, que ocorrerá no
mês de outubro, em Portugal, terá como parte de sua
programação um Simpósio organizado por docentes da
Faculdade de Direito da PUC-Campinas. O Prof. Dr. Luiz
Henrique Boselli de Souza e o Prof. Me. José Eduardo
Martins abordarão questões ligadas à temática “Justiciabilidade da Proteção aos Direitos Fundamentais Sociais”.
Em linhas gerais, os professores falarão sobre a intervenção estatal na promoção e proteção dos direitos
fundamentais sociais, sobretudo em relação à sua

concretização pela via judicial. Outros trabalhos ligados ao tema podem ser utilizados durante o Simpósio, desde que os interessados enviem seus resumos
(português ou inglês) até 02 de junho, pelo site www.
cidhcoimbra.com.
Para os docentes, a participação em congressos internacionais amplia a compreensão de certas matérias, favorecendo a abordagem futura com os alunos
de Direito. “Além de contribuir com o nosso ponto de
vista e ter contato com o que há de mais recente no
conhecimento científico acerca dos Direitos Humanos,
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é uma oportunidade de incluir uma concepção mais
humanística em outros ramos do Direito lecionados
na Faculdade”, destaca Martins.
“A participação e organização deste Simpósio será
uma oportunidade para intercâmbio de informações
e conhecimentos que, sem dúvida, poderão ser futuramente compartilhados com os nossos alunos”, diz o
professor Luiz Henrique.
O Simpósio será realizado entre os dias 16 e 18 de
outubro, na cidade de Coimbra, em Portugal, durante
o IV CIDHCoimbra 2019.
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Linha direta com a comunidade
Universidade amplia ações de extensão na RMC
Por Vinicius Purgato

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da PUC-Campinas promoveu em abril uma ação
no Centro de Ciências da Vida (CCV), no Campus II, com a finalidade de apresentar a
alunos e funcionários algumas oportunidades oferecidas na Universidade.
A atividade contou com a participação de quatro grupos artísticos do Centro de Cultura
e Arte (CCA) – Dança, Música de Câmara, Música Popular e Teatro –, e ainda do Centro
Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD). Os dois órgãos estão
vinculados à PROEXT.
Com a iniciativa, que contou com apresentações culturais e uma oficina de Kokedama
– arranjo de planta envolvido em uma esfera de musgo –, os estudantes foram estimulados a conhecer um pouco mais sobre os projetos desenvolvidos para a Extensão
Universitária.
O objetivo é se manter alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional – até
2020 – e às novas diretrizes nacionais, formuladas junto ao Plano Nacional da Educação, no que diz respeito às propostas para as atividades de Extensão, que englobam o
fomento ao empreendedorismo, o aumento da inserção social, além do crescimento no
ingresso de novos alunos aos Cursos e projetos existentes na Universidade.
Por meio dos Projetos de Extensão, por exemplo, os estudantes podem, além de aprimorar suas habilidades profissionais, atuar como agentes de transformação social. Desenvolvidos em várias áreas, como comunicação, cultura, direito, tecnologia e saúde,
garantem o compartilhamento de conhecimentos adquiridos nos campos do ensino e
da pesquisa, modificando a realidade de muitas pessoas da Região Metropolitana de
Campinas (RMC).
As iniciativas junto à comunidade se estendem nas atividades do CCA, que ampliou
participação externa desde o ano passado, oferecendo opções culturais gratuitas à população em inúmeros locais da região, como teatros, shoppings e paróquias. Este ano,
o “Quarteto de Cordas” e o Grupo de Dança já realizaram apresentações no Shopping
Iguatemi e no Teatro Municipal de Jaguariúna, respectivamente.
Até o fim do semestre, outras ações do Projeto “Arte na Cidade”, do CCA, serão promovidas na RMC. Em maio, nos dias 9, 11, 16 e 26, algumas aparições já estão confir-

madas, entre elas a do PUC Jazz, que fará dois espetáculos no Shopping Iguatemi. Nos
dias 13, 15 e 16 de junho, estão previstas, também, atividades dos grupos artísticos
por Campinas e região. Os detalhes serão divulgados nos canais da Universidade nas
semanas que antecedem os eventos.
Saiba como participar das atividades de Extensão em www.puc-campinas.edu.br/proext.
Fórum de Extensão
Campinas sediou em abril uma reunião da Câmara Sudeste do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Instituições Comunitárias de Ensino Superior − ForExt.
O Pró-Reitor de Extensão da PUC-Campinas, Prof. Dr. Rogério Bazi, e o Prof. Dr. Adolfo
Ignacio Calderón, da Pós-Graduação em Educação da Universidade, participaram do
evento. Bazi, que também é presidente da Câmara Sudeste, foi um dos organizadores
do encontro ocorrido no UNISAL e mediou um dos debates. Calderón fez uma palestra
para falar sobre “A Extensão e o conceito de comunidade externa”.
Participaram do encontro 60 representantes de 30 instituições de ensino comunitárias
de todo o país. Além do Fórum das Instituições do Sudeste, também foi programada
uma reunião da coordenação nacional para definição dos temas para o encontro nacional, que deverá ser realizado em novembro, em Passo Fundo (RS).
O encontro deste ano triplicou o número médio de participantes das últimas reuniões.
“Fizemos uma ação conjunta com o UNISAL para divulgação e organização do evento,
e o retorno dos colegas do Sudeste foi bom. Os temas do encontro também ajudaram
a atrair mais interessados”, disse Bazi.
O professor Calderón falou, em sua palestra, sobre currículo, histórico da área no Brasil,
problemas de gestão e necessidade de sistematização da extensão. “O principal desafio nosso é sempre ter alguém para abrir as portas da universidade quando alguém
bate nela buscando as soluções e os conhecimentos que ela pode oferecer”, disse.
Calderón também debateu com os participantes os temas discutidos. Outra palestra do
dia foi feita pelo professor Wanderley Chieppe Felippe, da PUC Minas, que falou sobre
“As modalidades da Extensão e os critérios de avaliação”.
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Conselho Federal
Professora é empossada conselheira federal efetiva de Relações Públicas

A Profa. Me. Célia Christina de Almeida Padreca Nicoletti,
da Faculdade de Relações Públicas da PUC-Campinas,
foi empossada, em janeiro, como Conselheira Federal
Efetiva do CONFERP, o Conselho Federal de Profissionais
de Relações Públicas. Ela é a primeira docente da Universidade a ocupar tal posição.
Empossada e diplomada juntamente a outros 13 profissionais de vários estados brasileiros para a gestão do
próximo triênio (2019-2022), a docente será responsável
pelas atividades do Núcleo de Academia, cujas atribuições incluem a proposição e execução de ações estratégicas voltadas ao relacionamento do Sistema CONFERP/
CONRERPS com as universidades e centros de ensino.
O novo desafio, realizado de forma voluntária, representa
a possibilidade de juntar esforços para o desenvolvimento
da profissão, afirma a professora. “Integrar a CONFERP é
uma satisfação imensa, por compor a instância máxima da
carreira de Relações Públicas no país. Estar à frente desta
autarquia com um time competente, idôneo e engajado,
só me dá a confiança de que poderemos, juntos, fazer o
melhor possível para a nossa profissão”, complementa.
Célia ainda destaca que a proximidade com o Conselho
Federal, que tem à disposição diversos profissionais da
academia e do mercado, garante-lhe uma troca de experiências e conhecimentos que podem ser compartilhados
com os alunos. “Com isso, eles poderão aprender mais
sobre a importância deste órgão e, também, terão segurança em relação à permanência, valorização e ao futuro
da profissão”, conclui.

De acordo com o Prof. Me. Lindolfo Alexandre de Souza,
diretor do CLC (Centro de Linguagem e Comunicação) da
PUC-Campinas, a nomeação é motivo de orgulho para
a Universidade, já que a professora também é ex-aluna
de Graduação e Mestrado da Instituição. “Essa presença

contribui para o aperfeiçoamento do Curso, que busca
permanentemente a qualidade. Além disso, é uma oportunidade para que os alunos estejam ainda mais próximos
dos debates e das questões que pautam o desempenho
da profissão de Relações Públicas no país”, finaliza.

Conselho Federal de Relações Públicas (CONFERP)
Regulamentado pelo Poder Executivo em 1971, o Sistema CONFERP/CONRERPS tem a finalidade de coordenar, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de
Relações Públicas. É a instância máxima, responsável pela gestão e pelo regimento legal destinado às boas práticas de atuação profissional em todo o Brasil.
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Mulheres em risco
Condições de emprego às mulheres podem se agravar com reformas trabalhista e da previdência, aponta economista
Por Vinicius Purgato

Um estudo da PUC-Campinas, embasado em dados do CAGED (Cadastro
Geral de Empregados e
Demitidos), avaliou que o
panorama das mulheres
no mercado de trabalho
deve sofrer impactos
negativos com a aprovação da Reforma da
Previdência e, de imediato, com as mudanças
nas relações de trabalho,
previstas na Reforma
Trabalhista sancionada
em 2017.
A economista e professora da PUC-Campinas
Eliane Rosandiski analisa
que a maior flexibilidade
nos contratos de trabalho
tornará mais frequentes
as contratações parciais
e intermitentes, que já
tomaram o lugar das
ocupações formais. “E no
que tange à Reforma da Previdência, caso seja aprovada da maneira que está, a
tendência é fragilizar mais a situação da mulher, que não terá condições de assegurar um bom valor de aposentadoria”, destacou.
A análise está amparada no estudo temático realizado pela docente, que explora a
trajetória das mulheres no mercado de trabalho, de 2010 a 2018, na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os dados mostram que, embora o público feminino
tenha preenchido 86% dos postos gerados neste período (32 mil em um total de
37,1 mil), as remunerações ficaram 20% abaixo das pagas aos homens.
Quando comparada à mão de obra mais escolarizada, a situação é ainda pior:
neste contexto, o salário pago às mulheres é 35% menor em relação ao público
masculino. Isso ocorre porque as vagas de trabalho destinadas às mulheres pertencem a categorias intermediárias nas estruturas ocupacionais.

“Os dados mostram que existe implícita divisão sexual do trabalho, em que determinados cargos não podem ser preenchidos por mulheres. O dramático é que tal discriminação se manifesta em termos de remuneração. A face mais perversa desse ajuste é
constatar que o crescimento do emprego feminino deste período pode ser entendido
como parte de uma estratégia de redução de custos pelas empresas”, afirmou Eliane.
Os salários mais baixos, decorrentes das estratégias empresariais apontadas e da
flexibilização nos contratos de trabalho, tornam inviável a contribuição para a aposentadoria, sobretudo em caso de aprovação do regime de capitalização individual
para a previdência. “Além disso, vale dizer que a ampliação da idade mínima e o
aumento do tempo de contribuição impossibilitam uma remuneração digna para
a velhice. As trabalhadoras rurais e as mulheres chefes de família de baixa renda
serão as mais atingidas”, finalizou a docente.
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Nota máxima da Capes
Revista estudos de psicologia, editada pelo programa de pós-graduação em psicologia, publica novo volume
Por Vinicius Purgato

A Revista Estudos de Psicologia, gerenciada pelo Núcleo de Editoração da
PUC-Campinas, está com o 36º volume
disponível para leitura no site da SciELO.
A publicação, totalmente on-line, traz
tema “O papel da Psicologia na Universidade”, reunindo uma série de artigos
sobre psicologia da saúde, avaliação
psicológica e psicologia social e organizacional.
Editada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Campinas, a
Revista Estudos de Psicologia, fundada
há 36 anos, incentiva contribuições da
comunidade científica internacional e
nacional e está classificada como A1
pelo Qualis-Periódicos. É indexada nas
seguintes bases de dados: Clase, Doaj,
Index Psi, Latindex, Lilacs, PsycINFO,
Psicodoc, RedaLyc, Scopus e SciELO.
Na publicação há uma série de estudos desenvolvidos na Universidade que
podem ser acessados em português e
inglês. Alguns deles são: "O papel da
criatividade na pós-graduação", "Ciúme
e ansiedade em homens que agridem a
parceira", "Características biopsicossociais de autores de agressão sexual de
crianças" e "O uso de Análise de Redes
Sociais no estudo das relações intergrupais entre cotistas e não cotistas de
uma universidade pública".
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Visita à China
Comitiva com representante da PUC-Campinas visita feira na China em busca de novidades para implantar cidade inteligente.

O Prof. Dr. Nicolas Spogis, do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) da PUC-Campinas,
integrou a comitiva de representantes de Campinas que foi à China para participar da
Feira HKTDC International ICT Expo 2019, realizada entre 13 e 16 de abril. A comitiva
conheceu novas tecnologias e manteve contatos com pesquisadores, universidades e
autoridades chinesas para futuros intercâmbios sobre soluções para Smart Cities, as
cidades inteligentes.
O grupo, formado por representantes da PUC, Unicamp, IMA (Informática de Municípios
Associados), Secretaria de Desenvolvimento e Prefeitura de Campinas, representada
pelo vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, buscou informações para o município e em especial para o HIDS (Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável). O

HIDS é um projeto de cidade
inteligente, criado para ser
referência nacional e internacional, que englobará toda
a área da Unicamp, Campus
I da PUC, Ciatec II e Fazenda
Argentina, adquirida recentemente pela Unicamp.
“Além de conhecer as novidades da feira voltadas
para Smart Cities, pudemos
conversar com autoridades
de Hong Kong. Elas abriram
canais de contato para troca
de informações e para discutir projetos em conjunto com
universidades chinesas”, disse Spogis.
Eles conheceram, em especial, o desenvolvimento da
tecnologia 5G, que já está
sendo testada em algumas
universidades e cidades da
China. “Eles acreditam que,
em três anos, devem superar as dificuldades encontradas e colocar o 5G em pleno
funcionamento”, relata. Isso
fará com que celulares e dispositivos móveis possam receber um volume gigantesco de informações, revolucionando as soluções para mobilidade, saúde, segurança
e outras áreas.
“Mas o mais importante foi reforçar nossa percepção de que o conceito de cidades
inteligentes não tem sentido se não tiver ligado à sustentabilidade, não só ambiental como cultural, abraçando a tecnologia sem perder o conceito de comunidade”,
afirma.
Os participantes da comitiva devem se reunir para apresentar às autoridades do município, dos centros de pesquisa e universidades envolvidas no projeto para relatar a
experiência e propor ações nesse processo inicial de trabalhos.
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