
Projeto Comunicar 

Boletim PUC-Rio 

Boletim Data Título Assunto Nomes citados 
1971 11.11

.1971 
Associação de 
Pós-Graduação 

Instalação no dia 10.11.1971 da APG 
no subsolo do Solar de Grandjean de 
Montigny 

Sônia Maria 
Ferreira, Jorge 
Felippe da Silva, 
entre outros. 

1971 25.11
.1971 

Professores 
estrangeiros 

O Departamento de Física estava 
com quatro professores convidados, 
desenvolvendo projetos nos campos 
da Física Teórica e de Estados 
Sólidos. São eles: Professor Jerzi 
Andrzj Lukierski (Universidade de 
Wroclau - Polônia), Marie Antoinette 
Tonneclat e Stamatia Mavrides 
(ambas do Institute Henri Poincarè - 
Paris) e Professor George Bemski 
(Instituto Venezuelano de 
Investigações Científicas) 

Jerzi Andrzj 
Lukierski, Marie 
Antoinette 
Tonneclat, 
Stamatia Mavrides 
e George Bemski  

1971 25.11
.1971 

Simpósio sobre 
a reforma 

Participação do Padre Antônio 
Geraldo do Amaral Rosa, do 
Professor Carlos Alberto Serpa de 
Oliveira e do Professor Carlos 
Alberto Menezes Direito no Simpósio 
para Avaliação da Implantação da 
Reforma nas Universidades 
Brasileiras, que foi realizado na 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora. 

Padre Antônio 
Geraldo do Amaral 
Rosa, Professor 
Carlos Alberto 
Serpa de Oliveira e 
do Professor Carlos 
Alberto Menezes 
Direito 

1971 02.12
.1971 

Pesquisas do 
DCMM 
contribuiem 
para aumentar 
o 
desenvolviment
o do país 

Três pesquisas que estavam sendo 
desenvolvidas pelo Departamento de 
Metalurgia, que segundo o Boletim, 
eram de grande importância para o 
desenvolvimento do Brasil: 
concentração de scheelita do Rio 
Grande do Norte (orientada pelo 
Professor João Battista Bruno), 
purificação dos concentrados de 
scheelita (orientada pelo Professor 
Carlos Dias Brousch) e obtenção de 
óxido túngstico a partir do 
concentrado de scheelita (orientada 
também pelo Professor Carlos Dias 
Brousch). 

Professor João 
Battista Bruno e 
Professor Carlos 
Dias Brousch 

1971 02.12
.1971 

Honoris Causa O professor, físico americano, Merril 
Eisenbud, recebeu no dia 09 de 
dezembro de 1971 pela PUC-Rio o 
título de Doutor Honoris Causa pela 
constribuição junto ao Padre 
Francisco Xavier Roser, com 
intercâmbio científico, orientação 
dos alunos, contribuições financeiras 
e de equipamentos. 

Professor Merril 
Eisenbud e Padre 
Francisco Xavier 
Roser 



1971 02.12
.1971 

Visita Visita do Professor Klaus Wagener, 
diretor do Instituto de Físico-Química 
do Centro de Pesquisas Nucleares de 
Julich na Alemanha ao 
Departamento de Química, em 
virtude do Acordo de Cooperação na 
Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico entre 
o Brasil e a Alemanha. 

Professor Klaus 
Wagener 

1971 16.12
.1971 

Mestrado Reconhecimento pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas do Curso de 
Mestrado em Psicologia da PUC 
como centro de Excelência. 

- 

1971 16.12
.1971 

Volta  Retorno do Professor Jo William 
Howze aos Estados Unidos, após 18 
meses em que trabalhou no Grupo 
de Controle do Departamento de 
Engenharia Elétrica da PUC-Rio. 

- 

1971 23.12
.1971 

Mestrado O curso de Mestrado em Línguas e 
Literatura Inglesa do Departamento 
de Letras e Artes, que já havia sido 
aprovado pelo Conselho 
Departamental do CTCH, aguardava 
a aprovação do Conselho de Ensino 
e Pesquisa para que começasse a 
funcionar em 1972. 

- 

1971 23.12
.1971 

Publicação  O trabalho do Professor Jorge Vianna 
Monteiro do Departamento de 
Economia, "Models of the Brazilian 
Economy", foi escolhido para 
integrar o volume que viria a ser 
editado pelo National Bureau of 
Economic Reserach. 

Professor Jorge 
Vianna Monteiro 

1971 23.12
.1971 

Mestrado em 
Teologia 

Teve início em março de 1971, sob a 
coordenação do Professor Emanuel 
Bouzon, o Curso de Mestrado em 
Teologia Bíblica e Pastoral que era o 
único do gênero no Brasil. 

Professor Emanuel 
Bouzon 

1971 23.12
.1971 

Mestrado em 
Administração 

Estava programado para iniciar na 
PUC, no ano de 1972, o Mestrado 
em Administração, com coordenação 
do Professor Miklos Vasarhelyi. 

Professor Miklos 
Vasarhelyi 

Jan - 
Junho 
1972 

06.01
.1972 

PUC terá curso 
de 
Administração 
que vai 
revolucionar o 
ensino 

Início em março de 72 na PUC-Rio o 
curso de mestrado em 
Administração, com várias áreas de 
especialização e com 2 anos de 
duração.  

- 

Jan - 
Junho 
1972 

06.01
.1972 

O responsável O mestrado em Administração foi 
organizado e será coordenado pelo 
professor Miklos Vasarhelyi. 
Enquanto termina seus estudos nos 
EUA, será substituído pelo professor 
João Batista de Abreu. 

- 



Jan - 
Junho 
1972 

13.01
.1972 

Pós-Graduação 
de Filosofia 

O Departamento de Filosofia 
oferecerá, a partir de março de 
1972, disciplinas em nível de pós-
graduação. 

- 

Jan - 
Junho 
1972 

21.01
.1972 

Simpósio O Departamento de Assuntos 
Universitários realizou de 18 a 20 de 
janeiro o 1º Simpósio de Política 
Nacional de Pós-Graduação, com o 
objetivo de definir os objetivos do 
curso de Pós-Graduação stricto 
senso e discutir os sistemas mais 
adequados, entre outros. A PUC-Rio 
esteve presente. 

Pe. Antônio 
Geraldo Amaral 
Rosa (Vice-Reitor 
Acadêmico), Prof. 
Carlos Alberto 
Serpa de Oliveira 
(Vice-Reitor de 
Desenvolvimento), 
Professor Luís 
Fernando Candiota 
(Coordenador de 
Pós-Graduação do 
CTC), entre outros. 

Jan - 
Junho 
1972 

27.01
.1972 

Aluno da PUC 
recebe prêmio 
da Bolsa de 
Valores 

James Valério Rampazzo, aluno do 
curso de Pós-Graduação em Eng. 
Industrial da PUC-Rio, ficou em 2º 
lugar no 1º Concurso de Monografias 
sobre Mercado de Capitais. 

- 

1972 03.02
.1972 

Repercussão O trabalho de pesquisa sobre ondas 
milimétricas do Professor Álvaro 
Augusto Salles, gerou interesses nos 
meios científicos de 
telecomunicações, sendo publicado 
na revista mexicana IEEE - 
Eletrolatina e também em literatura 
inglesa. 

Professor Álvaro 
Augusto Salles 

1972 03.02
.1972 

Professores 
Contratados (I) 

Os professores Franklin J. Lambert 
(Departamento de Matemática da 
Universidade de Bruxelas) e o 
Professor Adolf H. Völkel 
(Universidade de Bielefeld) foram 
contratados para integrarem o 
Grupo de Física Teórica, tanto para 
pesquisas quanto para atividades 
didáticas do Departamento de Física. 

Professores 
Franklin J. Lambert 
(Departamento de 
Matemática da 
Universidade de 
Bruxelas) e o 
Professor Adolf H. 
Völkel 
(Universidade de 
Bielefeld) 

1972 03.02
.1972 

Professores 
Contratados (II) 

Os professores Thomas Crabill 
(North Caroline University) e Michael 
Magazine (North Caroline State 
University) foram contratados pelo 
Departamento de Engenharia 
Industrial para ministrarem cursos 
de Matemática Aplicada à 
Engenharia Industrial e Pesquisa 
Operacional, em nível de pós-
graduação. 

Professores 
Thomas Crabill 
(North Caroline 
University) e 
Michael Magazine 
(North Caroline 
State University) 

1972 10.02
.1972 

Cardiologia O Curso de Mestrado em Cardiologia 
da PUC foi o primeiro do gênero a 
ser aprovado pelo Conselho Federal 
de Educação. 

- 

1972 10.02
.1972 

Viagem O Reitor Viveiros de Castro viajou 
para Paris com objetivo de 

Reitor Viveiros de 
Castro 



estabelecer um programa de 
cooperação técnica no campo da 
Informática. 

1972 23.02
.1972 

Novo professor  O Professor Dr. Wolfang Miekeley do 
Hahn - Meitner Institut de Berlim, 
veio para o Departamento de 
Química da PUC financiado pelo 
DAAD (Deutcher Akademischer 
Austauschdienst), com objetivo de 
participar do ensino e pesquisa em 
nível de pós-graduação em Química 
Analítica e Inorgânica. 

Professor Dr. 
Wolfang Miekeley 

1972 23.02
.1972 

Centro de 
Excelência 

Foi aprovada a indicação do 
Departamento de Química como 
Centro de Excelência pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas. 

- 

1972 02.03
.1972 

De volta O Padre Ormindo Viveiros de Castro 
regressou da França após ter 
visitado os principais centros de 
Informática de Paris, a fim de 
inteirar-se nos campos de pesquisa, 
ensino e indústria da computação. 

Padre Ormindo 
Viveiros de Castro  

1972 09.03
.1972 

Doação Doação de livros técnicos no valor de 
aproximadamente vinte mil marcos 
do Governo Alemão ao 
Departamento de Química da PUC-
Rio. A entrega foi feita ao Padre 
Leopoldo Hainberger, Diretor do 
Departamento de Química, pelo 
Adido Cultural do Consulado da 
Alemanha, Dr. Jurgen Pohlmann. 

Padre Leopoldo 
Hainberger 
(Diretor do 
Departamento de 
Química) e Dr. 
Jurgen Pohlmann 
(Adido Cultural do 
Consulado da 
Alemanha)  

1972 16.03
.1972 

Convênio Convênio que foi firmado entre a 
PUC e o Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA) para colaboração técnica entre 
o Departamento de Ciências dos 
Materiais e Metalurgia e o 
Departamento de Materiais do 
Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do CTA. 

- 

Jan - 
Junho 
1972 

16.03
.1972 

PUC / IASEG A PUC firmou convênio com a 
IASEG, englobando o curso de 
mestrado em Cardiologia, que foi o 
primeiro credenciado no Conselho 
Federal de Educação. 

- 

1972 23.03
.1972 

Missão 
Cumprida 

O professor Reimar Kranz do Centro 
de Pesquisas Nucleares de Julich, 
que ficou na PUC durante sete 
meses como professor visitante do 
Departamento de Química, voltou 
para a Alemanha. Em seu lugar veio 
o professor Klaus Wagener, Diretor 
do Instituto de Física e Química do 
Centro de Pesquisas Nucleares de 
Julich. 

Professor Reimar 
Kranz e Professor 
Klaus Wagener 

1972 23.03
.1972 

Visitante O professor Franklin James Jambert 
da Universidade de Bruxelas, foi 

Professor Franklin 
James Jambert 



contratado para ficar dois anos no 
Departamento de Física para atuar 
no Grupo de Física Teórica. 

1972 23.03
.1972 

Convênio O Professor Adolf H. Volbel, da 
Universidade de Bielefeld, na 
Alemanha, através de acordo que foi 
firmado entre o Governo Alemão e o 
Conselho Nacional de Pesquisas, 
permaneceu durante 6 meses na 
PUC. 

Professor Adolf H. 
Volbel 

1972 13.04
.1972 

Nomeação O Professor Carlos José Lucena, 
Diretor do Departamento de 
Informática, foi nomeado 
Coordenador do Programa Bilateral 
Brasil-Alemanha em Matemática e 
Computação e do Programa 
Multinacional de Computação da 
OEA. 

Professor Carlos 
José Lucena 

1972 04.05
.1972 

Demonstração Foi instalado no Laboratório de 
Aplicações do RDC o Minicomputador 
PDP-12, de pequeno porte com oito 
mil palavras de memória, que 
permite que os usuários da PUC e de 
outras entidades possam realizar 
experiências e utilizar o 
equipamento. 

- 

1972 11.05
.1972 

Pesquisas  Os alunos José Farias de Oliveira e 
Paulo César da Rocha de pós-
graduação do Departamento de 
Ciências dos Materiais e Metalurgia 
concluíram um equipamento de 
controle de temperatura com 
termostato eletrônico, projeto este 
realizado integralmente na PUC com 
todos os componentes brasileiros. 

José Farias de 
Oliveira e Paulo 
César da Rocha 

1972 18.05
.1972 

Novo Mestrado O Departamento de Psicologia 
reformou o seu Curso de Mestrado, 
ampliando as áreas de concentração 
em Psicologia da Aprendizagem 
Psico-fisiológica, Psicologia Social e 
da Personalidade, Psicologia Teórica 
e Psicologia Clínica. 

- 

1972 18.05
.1972 

Reforma Os laboratórios de Máquinas 
Hidráulicas e Mecânica dos Fluídos 
do ITUC, foram reestruturados com 
a finalidade de redefinir suas funções 
e infraestrutura de material. O 
objetivo era o de atender melhor às 
exigências dos Institutos 
Tecnológicos e do Departamento de 
Engenharia Mecânica nas atividades 
de ensino, pesquisa e suporte 
industrial, através de prestação de 
serviços. O programa foi executado 
pelos engenheiros Maurício Nogueira 
Frota e José Antônio Pimenta Bueno, 

Maurício Nogueira 
Frota, José Antônio 
Pimenta Bueno e 
Miguel Norberto 
Dalcomo de 
Azevedo 



com financiamento dado pela 
CAPES, CNPq, BNDE e pela própria 
renda do ITUC. Dentro desta mesma 
filosofia de trabalho, o Laboratório 
de Máquinas Térmicas também foi 
reestruturado sob a orientação de 
Miguel Norberto Dalcomo de 
Azevedo. 

1972 18.05
.1972 

Intercâmbio  Os professores Mandouh El-Naggar, 
João Batista Bruno e Hernam 
Jankovitz Júnior, do Departamento 
de Ciências dos Materiais e 
Metalurgia, visitaram o 
Departamento de Materiais do 
Centro Técnico Aeroespacial, em São 
José dos Campos, com o objetivo de 
estabelecer um intercâmbio científico 
de pesquisa. 

Mandouh El-
Naggar, João 
Batista Bruno e 
Hernam Jankovitz 
Júnior 

1972 18.05
.1972 

Propagação O Engenheiro L. Boithias, do Centro 
Nacional de Estudos de 
Telecomunicações da França, 
considerado uma das maiores 
autoridades mundiais em 
propagação, de acordo com o 
Boletim, visitou o CETUC 
demonstrando interesse nas 
pesquisas que estavam sendo 
realizadas. 

L. Boithias 

1972 25.05
.1972 

Reuniões O Conselho Universitário e o 
Conselho Departamental do Centro 
de Ciências Sociais se reuniram para 
discutir a aprovação do Curso de 
Mestrado em Sociologia. 

- 

1972 25.05
.1972 

Professor 
Visitante 

O Departamento de Matemática 
contou com a colaboração do 
Professor George Svetlichney, do 
Conselho Nacional de Pesquisa da 
Itália, durante um ano para 
ministrar aulas de pós-graduação. 

Professor George 
Svetlichney 

1972 15.06
.1972 

Professor 
Visitante 

O Departamento de Matemática fez 
contato para o Professor Stuart 
Turner, do Institute for Advanced 
Studies, de Princenton, para lecionar 
durante um ano em nível de pós-
graduação. 

Professor Stuart 
Turner 

1972 29.06
.1972 

Espectrômetro O Departamento de Química recebeu 
o Espectrômetro de Massas, doado à 
PUC pelo Governo Alemão através 
do Convênio Bilateral de Auxílio 
Mútuo. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

06.07
.1972 

Começa em 
Agosto na PUC o 
Mestrado em 
Ciências 
Jurídicas 

- Professor Joaquim 
de Arruda Falcão 
Neto (Coordenador 
do Programa) 



Jul - Dez 
1972 - 
1973 

13.07
.1972 

Pós-Graduação: 
Novos Cursos 
em 1973 

O Conselho de Ensino e Pesquisa 
aprovou a criação dos cursos de 
Mestrado em Sociologia e Filosofia, 
além do Doutorado em Teologia. Os 
cursos iniciar-se-ão no ano de 1973. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

20.07
.1972 

Assinatura de 
Convênio 

Assinado convênio entre a PUC e a 
Fundação Interamericana para 
Assistência ao Departamento de 
Ciências Jurídicas na implantação e 
execução do programa de pós-
graduação em Direito. 

O documento foi 
assinado pelo 
Reitor Viveiros de 
Castro, pelo 
presidente da 
Fundação 
Interamericana, 
Sr. William M. Dyal 
Jr., e pelo decano 
do Centro de 
Ciências Sociais, 
Professor Carlos 
Alberto Menezes 
Direito. 

1972 27.07
.1972 

Departamento 
de Educação 
participa do 
processo da 
reforma do 
ensino no Brasil 

A matéria destaca a participação do 
Departamento de Educação da PUC 
no processo de reformulação e 
inovação educacional no Brasil, bem 
como a aplicação de cursos de 
especialização em diferentes 
Estados, as áreas de concentração 
do Mestrado e o pioneirismo do 
Departamento em nível de 
graduação. 

Profa. Vera Maria 
Candau 

1972 27.07
.1972 

Professor 
Visitante 

O Departamento de Engenharia 
Elétrica contou com a colaboração 
do Professor V. Sankaran da 
Universidade de Waterloo, do 
Canadá, para atuar na área de 
pesquisa sobre teoria e aplicações de 
Controles durante um ano. 

Professor V. 
Sankaran 

1972 27.07
.1972 

Professor 
Visitante 

O Professor Kurt George da 
Universidade de Bonn ficou na PUC 
durante um ano, conforme o acordo 
entre o Governo Alemão e o 
Conselho Nacional de Pesquisas, 
para ministrar aulas no 
Departamento de Matemática em 
nível de pós-graduação. 

Professor Kurt 
George 

1972 10.08
.1972 

Mestrado O Boletim destaca que o Mestrado 
em Ciências Jurídicas do 
Departamento de Direito era o único 
no país dentro dos novos moldes 
que eram exigidos pelo Conselho 
Federal de Educação, após a criação 
dos Centros Regionais de Pós-
Graduação. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

17.08
.1972 

Engenharia 
Industrial 
transfere Now-
How para 

A filosofia que rege o Departamento 
de Engenharia Industrial é o de 
desenvolver pesquisas que possam 
ter como subprodutos modelos a 

- 



Empresa e 
Governo  

serem transferidos para a Empresa e 
o Governo. 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

17.08
.1972 

Concluídos Dentre os estudos desenvolvidos 
pelo Departamento de Engenharia 
Industrial, o professor Benedicto 
Lopes cita o estudo de lay out plano 
e tridimensional feito para a nova 
fábrica da IBM em Campinas, análise 
econômica-financeira da Ponte-Rio 
Niterói e projetos para a Light, 
Ciferal, Companhia Usinas Nacionais 
e Companhia Industrial Santa 
Matilde. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

17.08
.1972 

Programa 
Multinacional 

O Departamento de Engenharia 
Industrial faz parte do Programa 
Multinacional de Engenharia 
Industrial, juntamente com a 
Universidade de Stanford e o 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
México. O programa é mantido pela 
OEA e pela Fundação Ford. O 
objetivo principal é a troca de 
informações no campo da 
Engenharia Industrial e a 
colaboração entre as universidades 
na formação de pessoal (professores 
e pesquisadores). 

- 

1972 31.08
.1972 

Divulgação Os professores Jacques Fremau e 
Celso Araújo estiveram no Rio 
Grande do Sul fazendo um trabalho 
de divulgação dos cursos de pós-
graduação do Centro Técnico 
Científico, especialmente dos 
Departamentos de Engenharia 
Mecânica e Engenharia Metalúrgica. 

Jacques Fremau e 
Celso Araújo 

1972 31.08
.1972 

Viagem O professor Mauro Soares de Assis, 
Diretor do CETUC, viajou para 
Varsóvia para participar como chefe 
da Delegação Brasileira dos 
trabalhos da XVII Assembleia Geral 
da União Rádio-Científica 
Internacional. 

Mauro Soares de 
Assis 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

14.09
.1972 

Sócio-Técnico O curso de Mestrado em 
Administração utiliza o sistema 
sócio-técnico, que aplica a 
integração do avanço tecnológico ao 
sistema social. São utilizados 
processos que levam o aluno a agir 
durante o curso já como 
administrador. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

21.09
.1972 

Van Der Graaff Está em funcionamento o acelerador 
Van Der Graaff, do Departamento de 
Física, que abre grandes 
perspectivas para o desenvolvimento 
das atividades de pesquisa e 

- 



treinamento de pós-graduados do 
Departamento de Física. 

1972 28.09
.1972 

Especialiação A professora Vera Maria Candau 
viajou para a Itália, onde ficou 
durante um ano ministrando cursos 
de especialização em Educação no 
Centro Internazionale di Ricerche e 
Sperimentazione, de Bocchignamo. 

Vera Maria Candau 

1972 28.09
.1972 

Pesquisa O Departamento de Ciência dos 
Materiais e Metalurgia realizou 
pesquisa para determinar um novo 
processo de beneficiamento do 
carvão brasileiro e recuperação do 
enxofre do rejeito. O objetivo era de 
melhorar a qualidade do coque 
metalúrgico utilizado na siderurgia 
brasileira. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

05.10
.1972 

Matemática da 
PUC se destaca 
entre os 
melhores do 
Brasil 

O Conselho Departamental do CTC 
aprovou em sua última sessão a 
criação do Curso de Doutorado em 
Matemática, com área de 
concentração em Topologia 
Diferencial. O que levou o professor 
João Bosco Pitombeira a propor o 
doutorado e o Conselho a aprová-lo 
foi o alto nível do Departamento 
nesta área. A PUC tem o melhor 
grupo de pesquisa em Topologia 
Diferencial, devendo o Doutorado 
em Matemática ser iniciado em 
março de 1973. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

05.10
.1972 

Convênio O Departamento de Matemática tem 
um convênio de intercâmbio com o 
Instituto de Matemática Pura e 
Aplicada que proporciona que alunos 
de uma instituição seguir cursos e 
seminários em outra. Além disso, 
alunos e professores do 
Departamento tem livre acesso à 
Biblioteca Especializada do IMPA, 
que é considerada a melhor da 
América Latina. 

- 

1972 12.10
.1972 

Convênio O Departamento de Ciências 
Jurídicas firmou convênio com a 
Universidade de Morón, na 
Argentina, que previa o intercâmbio 
de atividades acadêmicas e estreitas 
relações científicas. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

17.11
.1972 

Prestígio O Mestrado em Serviço Social da 
PUC está recebendo de toda a 
América Latina solicitação de 
informações detalhadas sobre o 
curso, além de Nova York. 
Continuam também chegando de 
todo Pais os pedidos de inscrições. 

- 



1972 07.12
.1972 

Máquinas 
Elétricas  

O Departamento de Engenharia 
Elétrica recebeu todo o equipamento 
pesado que permitiu aos seus alunos 
o estudo de máquinas elétricas. As 
máquinas foram fornecidas pela 
companhia alemã AEG, através de 
financiamento concedido pelo BNDE. 

- 

1972 07.12
.1972 

Professores 
estrangeiros 

O Departamento de Informática 
contou com a presença do Professor 
Albercht Von Plehwe, Doutor pela 
Universidade de Freiburg, na 
Alemanha, durante dois anos 
ministrando um curso a nível de pós-
graduação. 

Professor Albercht 
Von Plehwe 

1972 07.12
.1972 

Convênio PUC & 
USIMINAS 

O Departamento de Engenharia Civil 
assinou convênio com a USIMINAS 
MECÂNICA S.A., para publicação de 
uma série de fascículos de aço em 
estruturas, coordenado pelo 
Professor Mason. 

Professor Mason 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

14.12
.1972 

Química da PUC 
tem convênio 
com um dos 
maiores Centros 
de Pesquisa 
Nuclear da 
Alemanha 

A PUC mantém estreita colaboração 
com o Instituto de Físico-Química do 
Centro de Pesquisas Nucleares de 
Jülich, República Federal da 
Alemanha, o que proporciona aos 
alunos da PUC maior abertura de 
trabalho, devido ao grande 
intercâmbio tanto no que diz 
respeito à presença de professores 
estrangeiros especializados, como no 
que se refere ao campo das 
pesquisas. 

Padre Leopoldo 
Hainberger 
(Diretor do 
Departamento de 
Química) 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

21.12
.1972 

Proposta A Coordenação do Curso de Pós-
Graduação do Departamento de 
Teologia está pensando em oferecer, 
sob a forma de seminário, um Curso 
especial para quem vem frequentar 
a PUC, em nível de Pós-Graduação, 
sem que tenha frequentado, em seu 
currículo de graduação, nenhuma 
cadeira de Teologia. O início do 
curso está planejado para o próximo 
semestre de 1972. 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

21.12
.1972 

Medalha do 
Mérito do 
Engenheiro 
Militar 

Relação dos professores agraciados 
com a Medalha do Mérito do 
Engenheiro Militar pelos relevantes 
serviços prestados à Engenharia 
Militar e pelos trabalhos de pesquisa 
de alto nível realizados quando 
integravam a Comissão Central de 
Mísseis do Exército, da então 
Diretoria de Estudos e Pesquisas, 
trabalhos que viabilizaram a 
fabricação de mísseis em uso na 
época. 

Francisco de Paula 
Sattamini Flarys 
(Decano do CTC), 
Aldyr Maurício 
(Diretor do ITUC), 
Alnyr Maurício 
(Coordenador do 
DEM), Celso 
Franco de 
Albuquerque 
(Coordenador do 
DEM), Werther 
Aristides Vervloet 



(Coordenador do 
DE), Antônio Maria 
de Meira Chaves 
(Professor do 
DEE), Ary Miguez 
(Professor do DEM) 
e os técnicos do 
ITUC Ubiratan 
Duarte e Pedro de 
Freitas Simões. 

1972 28.12
.1972 

PUC classifica 
onze estagiários 
em Furnas 

Dos 15 candidatos pertencentes ao 
Departamento de Engenharia 
Elétrica da PUC que participaram do 
concurso para estágio em Furnas em 
Sistemas de Potência, onze foram 
classificados. 

- 

1972 28.12
.1972 

20 anos de 
Jornalismo 

O curso de Jornalismo da PUC, de 
acordo com o Boletim o primeiro no 
Brasil, estava para completar 20 
anos de existência. Estava sendo 
avaliada a possibilidade pela 
Comissão Geral do Departamento de 
Comunicação Social de ser editado 
uma publicação comemorativa do 
acontecimento. [CHECAR] 

- 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

05.01
.1973 

Formação de 
Recursos 
Humanos 

A Coordenação do Mestrado em 
Administração, do Departamento de 
Economia, enviou à FINEP o projeto 
"Programa de Formação de Recursos 
Humanos", solicitando recursos e 
auxílio para a sua realização. O 
projeto prevê a realização de um 
programa em nível de mestrado (já 
em andamento, solicitando somente 
o auxílio), de um programa de 
treinamento em Administração para 
executivos (novos ou iniciados) e, 
como atividade de suporte 
acadêmico, a publicação de uma 
revista acadêmica e informativa na 
área de administração, além de um 
consórcio para o desenvolvimento de 
Métodos Quantitativos. 

Professor Miklos 
Vasarhelyi e João 
Baptista de Abreu 
(Elaboradores do 
projeto) 

Jul - Dez 
1972 - 
1973 

05.01
.1973 

Em Estágio Praticamente todos os alunos da 
primeira turma do Mestrado em 
Administração estão em estágio em 
firmas como TAP (Portugal), Listas 
Telefônicas, Artes Gráficas Gomes de 
Souza, BNDE, Hotéis Othon, 
CEBRAE, Banco do Brasil e um aluno 
do próprio Departamento de 
Economia, onde está coordenando 
possíveis cursos de Administração, 
auxiliando em pesquisas etc. 

- 

1973 15.02
.1973 

Professor 
Visitante 

O Departamento de Economia e 
Administração contou com a 

Professor David R. 
Peters (da 



colaboração do Professor David R. 
Peters, da Universidade da Califórnia 
e com Ph.D. pelo MIT, que ministrou 
cursos a nível de pós-graduação no 
período de seis meses. 

Universidade da 
Califórnia e com 
Ph.D. pelo MIT) 

1973 15.03
.1973 

Tese de 
Doutorado 

A primeira tese de Doutorado em 
Química da PUC foi defendida pelo 
Professor Henrique Antônio Salles de 
Andrade, no dia 09.03.1973. O tema 
versou sobre: Conclusões Químicas 
sobre as Razões da Ocorrência de 
Mortandades Súbitas na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, com base no 
balanço de materiais. 

- 

1973 22.03
.1973 

Convênio A TELEBRÁS e a PUC firmaram 
importante convênio de colaboração 
mútua. A TELEBRÁS visa a 
realização de pesquisas de interesse 
para o seu desenvolvimento, bem 
como facilidades para cursos de 
formação e aperfeiçoamento e, a 
PUC, meios que possibilitem a 
continuidade e abertura de linhas de 
pesquisa. 

- 

1973 12.04
.1973 

Audiência com o 
Presidente da 
República 

Audiência concedida pelo Presidente 
Médici ao magnífico Reitor da PUC-
Rio, Pe. Pedro Velloso, que se fez 
acompanhar pelo Vice-Reitor de 
Desenvolvimento, Carlos Alberto 
Serpa de Oliveira. Foi relatado a 
colaboração da Universidade no 
desenvolvimento nacional, através 
da incessante procura de melhoria 
de seus cursos de graduação e pós-
graduação, e também dos resultados 
alcançados em suas pesquisas. 

- 

1973 03.05
.1973 

Professor 
visitante do 
Canadá 

O Dr. Antônio A. M. Querido da 
Universidade de Montreal ficou na 
PUC durante 5 meses para ministrar 
dois cursos de Mestrado em Letras. 

Dr. Antônio A. M. 
Querido 

1973 10.05
.1973 

Jubileu de Prata 
dos Cursos de 
Engenharia da 
PUC 

Comemoração do 25º aniversário da 
EPUC, com um breve histórico desde 
a sua fundação. 

- 

1973 17.05 
e 

24.05
.1973 

O Centro 
Técnico 
Científico 

Com a reforma universitária, tanto a 
Escola Politécnica como as outras 
faculdades e escolas foram 
integradas em centros pelos seus 
departamentos, deixando de ser 
unidades distintas. A Escola de Pós-
Graduação foi extinta, passando os 
cursos de pós-graduação a fazer 
parte dos respectivos departamentos 
que assumiram dimensões e 
importância muito superiores as que 
tinham antes. 

- 



1973 17.05 
e 

24.05
.1973 

Resumo 
Histórico feito 
pelo Professor 
Francisco de 
Paula Sattamini 
Flarys, Decano 
do CTC, no 
transcurso do 
Jubileu de Prata 
da EPUC. 

O resume descreve a gênese da 
EPUC em 1948, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos de 
Engenharia a complementação ao 
aprendizado teórico, o estabelecendo 
dentro da Universidade o ITUC. Em 
1966 organizou-se em caráter 
pioneiro, um programa de pós-
graduação, visando a conferir o grau 
de "Mestre em Ciências" em 
Engenharia Elétrica. Com a criação 
do CTC um outro órgão 
complementar foi criado, o CETUC, 
órgão especializado em 
telecomunicações. A partir de 1972 
começaram a funcionar os cursos de 
Engenharia Química. A PUC tem 
desenvolvido trabalhos em 
conjunção como o Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias, INT e outros 
órgãos tecnológicos, inclusive a 
Secretaria de Tecnologia da 
Guanabara. Além o BNDE financiou 
uma série de projetos de pesquisas. 

- 

1973 17.05 
e 

24.05
.1973 

Integração 
Universidade / 
Indústria 

O CTC além de preparar os 
engenheiros na graduação, 
professores e engenheiros de alto 
nível na pós-graduação, presta 
serviços valiosos a instituições 
oficiais e inúmeras indústrias. Nesse 
intercâmbio os dois saem ganhando. 

- 

1973 10.07
.1973 

Convênios Importantes convênios foram 
firmados pelo magnífico Reitor, Pe. 
Pedro Belisario Velloso Rebello, com 
a Editora Vozes e com o IME do 
Ministério do Exército, visando o 
intercâmbio de alunos de pós-
graduação de ambas as instituições. 
O convênio com IME terá vigência de 
dois anos, podendo ser renovado. 

- 

1973 25.09
.1973 

PUC forma 
mestres em 
Administração 
de Empresas 

A PUC-Rio forma este ano sua 
primeira turma de mestres em 
Administração de Empresas, em 
curso pioneiro na Guanabara.  

- 

1973 01.10
.1973 

Notícias do 
CETUC 

O professor Allen Q. Howard 
procedente do Instituto de 
Telecomunicações do Colorado, ficou 
no Brasil de setembro a dezembro 
com recursos da OEA para atuar e 
lecionar cursos de pós-graduação. 

Allen Q. Howard  

Fev - 
Dez 
1974 

22.08
.1974 

Mestrado em 
Administração 
tem inovações 
para 75 

Criado há três anos, o Mestrado em 
Administração de Empresas está 
iniciando uma nova fase, a de 
proporcionar o aluno disciplinas que 
também o capacitem para exercer o 
magistério, pois constatou-se que a 

Paulo César Motta 
(Coordenador) 



maioria deles está sendo absorvida 
pelas Universidades.  

Fev - 
Dez 
1974 

07.09
.1974 

Serviço Social: 
37 anos 

A matéria destaca os 37 anos do 
Departamento de Serviço Social, 
descrevendo a sua criação em 
29.08.1937, o reconhecimento em 
1955 pelo Governo da profissão de 
Assistente Social. Somente em 
1972, sob a direção da Professora 
Helena Farah Perez, foi transferida 
para o campus da PUC-Rio. 

- 

Fev - 
Dez 
1974 

07.10
.1974 

PUC tem o 
primeiro 
doutorado do 
país em 
Psicologia 
Educacional 

Os Departamentos de Psicologia e 
Educação abriram inscrições para o 
doutorado acadêmico em Ciências 
Humanas na área de Psicologia 
Educacional, que é o primeiro a ser 
criado no Brasil. 

- 

Jan - 
Dez 
1975 

07.06
.1975 

Departamento 
de Teologia 

A matéria destaca a gênese do 
Departamento de Teologia, com a 
sua fundação em 1969. Em 1972 
iniciou-se o seu programa de pós-
graduação, já com a primeira tese 
defendida. É o único curso de pós-
graduação em Teologia no País. 

- 

Jan - 
Dez 
1976 

30.05
.1976 

Implantação A reportagem destaca um grupo de 
professores criados em 1963 para a 
implementação dos cursos de Pós-
Graduação na PUC-Rio. 
Posteriormente, o programa 
estendeu-se a outras áreas. Informa 
também as entidades que 
contribuíram para o sucesso da pós. 

- 

Jan - 
Dez 
1976 

30.09
.1976 

Programa de 
Cooperação 
Técnica  

A firma NUCLAM e a PUC-Rio firmam 
convênio para desenvolvimento, em 
conjunto, de um programa de 
cooperação técnica nas áreas de 
pesquisa, treinamento e prestação 
de serviços. 

- 

Jan - 
Dez 
1976 

30.09
.1976 

Convênio PUC / 
UFP 

Convênio para a realização de um 
programa de cooperação recíproca 
em pós-graduação na área de 
Geoquímica e Química Analítica 
Inorgânica. 

Agostinho Ribeiro 
Barros, da UFP que 
fez mestrado na 
PUC. 

Jan - 
Dez 
1976 

30.09
.1976 

Tecnologia 
Nuclear na PUC 

O Departamento de Engenharia 
Mecânica da PUC-Rio pretende iniciar 
um programa de pós-graduação já 
em 1978. 

- 

Jan - 
Dez 
1976 

30.11
.1976 

Seminário sobre 
o sistema de 
Pós-Graduação 

Seminário promovido pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade Federal 
do Ceará e patrocinado pela CAPES, 
foi realizado em Brasília. Visou 
promover uma ampla troca de 
experiências. A PUC-Rio esteve 
presente. O Pe. Javier apresentou 
um texto sobre a pós-graduação e 

- 



pesquisa na PUC-Rio e a lista das 
principais pesquisas em andamento. 
Distribuiu entre os presentes 
exemplares da "Normas para 
Apresentação de Teses e 
Dissertações" e do livro "A Pós-
Graduação na PUC-Rio - Dez anos de 
teses: 1965 - 1975". 

Mar - 
Dez 
1977 

30.03
.1977 

Mestrado em 
Otorrinolaringol
ogia  

Aprovado em 25/01/77 pelo CFE o 
curso de Mestrado em 
Otorrinolaringologia da PUC-Rio, 
coordenado pelo professor Rubem 
Amarante. 

- 

Abr - 
Dez 
1978 

26.09
.1978 

Professor 
agraciado com 
prêmio 
Guggenheim 

O Professor Carlos José Pereira de 
Lucena, diretor do departamento de 
informática da PUC-Rio, foi 
agraciado com uma bolsa de estudos 
da fundação John Simon 
Guggenheim, dos EUA, destinada a 
estimular a qualidade da educação e 
a prática das artes e e profissões, 
amparar a pesquisa, em proveito de 
um melhor entendimento 
internacional. O Professor Carlos 
José Pereira de Lucena desenvolverá 
pesquisas em sistemas de 
programação. 

- 

Mar - 
Out 
1979 

30.03
.1979 

Primeiro lugar 
em concurso do 
Itamarati 

Georges Lamaziere, que foi aluno de 
Mestrado de Filosofia formado em 
Direito pela PUC-Rio em 1975, 
obteve o primeiro lugar no concurso 
do Itamarati para ingresso imediato 
no corpo diplomático. 

- 

Mar - 
Out 
1979 

30.05
.1979 

Convênios A PUC e as Universidades Federal do 
Ceará e Estadual de Maringá, 
Paraná, firmaram convênios para a 
realização de programas de 
pesquisas relativas à Química 
Fundamental e a Química Aplicada. 
O convênio prevê intercâmbio de 
estudantes de Pós-Graduação, 
prestação de serviço técnico-
científico, entre outros. 

- 

Mar - 
Out 
1979 

30.05
.1979 

CETUC - 1965 -
1979 

As atividades do CETUC tiveram 
início no dia 30.09.1975, por 
iniciativa de um grupo formado por 
quatro engenheiros, alunos do curso 
de Mestrado de Engenharia Elétrica 
da PUC-Rio, sob a liderança do 
professor Luiz Carlos Bahiana. A 
matéria informa os objetivos, 
atividades e contratos feitos com o 
BNDE, Telebrás, entre outros. 

- 

Mar - 
Out 
1979 

30.10
.1979 

CCS analisa 
ensino e 
pesquisa 

No centro de estudos e formação do 
Sumaré, realizou-se nos dias 05 e 
06 de setembro, um Seminário 

Pe. João Augusto 
Macdowell (Reitor) 
e Professor Heitor 



interno do CCS coordenado pela 
VRD. Dentre os temas abordados, 
pode-se citar a função da pesquisa, 
fontes de financiamento, relação 
ensino pesquisa, entre outros. 

Herrera 
(Coordenador do 
Seminário). 

 

 

PUC Notícias  

Número Data Título Assunto Nomes citados 
1980 - 
Nº. 108 
a 122 

10 a 
16.03.1980

Atividades da 
Associação de 
Pós Graduação 

A matéria propõe uma 
série de novos serviços a 
serem oferecidos pela APG, 
como objetivo de aumentar 
os serviços prestados aos 
seus associados. Além 
disso propõe uma 
reestruturação da APG e 
início de uma campanha de 
novas filiações.  

Pe. Javier 
(Coordenador de Pós-
Graduação) e Pe. 
João A. Dowell 
(Reitor) 

1980 - 
Nº. 108 
a 122 

10 a 
16.03.1980

Túnel de vento 
na procura por 
fontes 
alternativas de 
energia 

Instalação no campus da 
PUC por um grupo de 
alunos e professores do 
CTC de um catavento 
destinado a desenvolver 
pesquisas sobre o 
aproveitamento dos ventos 
para a produção de energia 
elétrica. A ideia da 
construção do catavento 
surgiu em 1978 no ITUC, 
por uma equipe chefiada 
pelo engenheiro Juarez 
Fernandez Garcia. A 
Eletrobrás então firmou 
convênio para dar 
continuidade às pesquisas 
no campo da energia 
eólica. Possui uma foto de 
catavento desenvolvido na 
PUC. 

Juarez Fernandes 
Garcia (Engenheiro), 
Dr. Eduardo 
Quintanilha de 
Mendonça (Diretor da 
CONSULPUC), 
Professor Francisco 
Eduardo Mourão 
Saboya (Coordenador 
do projeto), Geraldo 
Renha, Sérgio Leal 
Braga e York Pires 
(ambos alunos de 
pós-graduação em 
Engenharia 
Mecânica). 

1980 - 
Nº. 108 
a 122 

17 a 
23.03.1980

Simpósio na PUC 
reúne físicos de 
todo o mundo 

VI Simpósio Brasileiro de 
Física Teórica realizado na 
PUC entre os dias 07 a 
18.01.1980, ao qual 
compareceram mais de 30 
cientistas estrangeiros, 
entre eles o Prof. Abdus 
Salam, Prêmio Nobel de 
Física em 1979. Outros 
220 físicos de diversos 
Estados também 
participaram do Simpósio. 

Professor Erasmo 
Ferreira 
(Departamento de 
Física da PUC-Rio) 



1980 - 
Nº. 108 
a 122 

17 a 
23.03.1980

Novos Diretores 
nos 
Departamentos 
de Ciências 
Jurídicas e 
Administração 

Posse do novo Diretor do 
Departamento de 
Administração de 
Empresas da PUC-Rio, o 
Professor Sérgio Proença 
Leite, que formou-se em 
Economia e defendeu a sua 
tese de Mestrado em 
Administração de 
Empresas pela PUC-Rio. 
Trabalhou como 
colaborador das revistas 
Exame, Visão e como 
efetivo da Veja (sendo um 
dos seus fundadores). 
Ganhou prêmio Esso de 
Jornalismos Econômico em 
1970. É professor da PUC 
desde 1975, além de dar 
aulas de Economia na 
Fundação Escola Nacional 
de Saúde Pública 
(vinculada ao Ministério da 
Saúde) e do IBMEC. 

- 

1980 - 
Nº. 108 
a 122 

29.04 a 
05.05.1980

Seminário de 
Química avalia as 
potencialidades 
do Departamento 

No dia 17.04.1980 foi 
realizado o 1º Simpósio 
Interno do Departamento 
de Química da PUC-Rio, 
que teve como objetivo 
avaliar o trabalho em 
curso, divulgar os vários 
domínios da pesquisa e o 
treinamento dos alunos 
dos programas de 
Mestrado e Doutorado. 
Participaram do Simpósio 
professores e alunos de 
pós-graduação do 
Departamento, além de 
alguns visitantes de outros 
órgãos de pesquisa. 

Prof. João Christóvão 
Cardoso (Dpto. de 
Ciências de Materiais 
e Metalurgia), Prof. 
João José R. Fausto 
da Silva (Diretor do 
Dpto. de Química), 
entre outros. 

1980 - 
Nº. 108 
a 122 

13 a 
19.05.1980

Obtenção de 
manganês 
metálico a partir 
de pesquisa da 
PUC-Rio 

Desenvolvido por uma 
equipe de pesquisadores 
do Departamento de 
Ciências dos Materiais e 
Metalurgia da PUC-Rio um 
projeto para obtenção de 
uma tecnologia nacional 
para a produção de 
manganês metálico, o que 
evitava assim que o país 
continuasse a depender da 
importação deste minério. 
Além das vantagens em 
termos de tecnologia e 
economia, o projeto 
também favoreceu as 

Professor José Carlos 
D’Abreu 
(Coordenador do 
Projeto), auxiliado 
pelos Professores 
Maurício Leonardo 
Torem, Lúcia Maria 
Goes e Silva, Luiz 
Godinho, entre 
outros. 



atividades científicas do 
curso de pós-graduação do 
Departamento. A PUC-Rio 
era na época o único 
centro de pesquisa que 
trabalhava com manganês 
metálico. 

1980 - 
Nº. 108 
a 122 

01 a 
15.07.1980

Convênio com a 
Marinha: pós-
graduação 

A PUC e a Marinha 
assinaram convênio para a 
realização de curso de pós-
graduação por Oficiais da 
Marinha Brasileira.  Foi 
definido no máximo quatro 
oficiais para cada curso, 
sujeitos aos regulamentos 
da pós-graduação da PUC-
Rio, frequentando em 
regime integral. As vagas 
eram reservadas 
anualmente pela PUC-Rio 
nas áreas de 
Telecomunicações, 
Informática, Análise de 
Sistemas, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia 
Elétrica, Administração e 
outras conforme o acordo. 
O prazo estipulado para o 
convênio foi de três anos. 

Pe. Reitor João 
Augusto Mac Dowell, 
Vice-Almirante da 
Marinha Marcello 
Ramos e Silva. 

1980 - 
Nº. 123 
a 140 

19 a 
26.08.1980

Contribuição do 
CETUC ao 
desenvolvimento 
das 
telecomunicações

A matéria destaca a 
criação do CETUC em 1965 
e os seus objetivos de 
realizar pesquisas, 
coordenar atividades de 
graduação e pós-
graduação e executar 
projetos e estudos na área 
de telecomunicações. 
Destaca também os 
financiamentos obtidos, 
como por exemplo, pelo 
BNDE, FINEP, e Telebrás e 
as pesquisas 
desenvolvidas. 

Professor José Paulo 
de Almeida e 
Albuquerque (Diretor 
do CETUC) 

1980 - 
Nº. 123 
a 140 

30.09 a 
06.10.1980

Ex-professor da 
PUC-Rio é diretor 
da ONU 

O Engenheiro Amilcar 
Figueira Ferrari ex-
professor do Departamento 
de Engenharia Mecânica e 
ex-Coordenador de Pós-
Graduação e pesquisa do 
CTC da PUC-Rio, foi 
designado pelo secretário 
geral das Nações Unidas, 
Kurt Waldhein, Diretor do 
Centro de Ciências e 

- 



Tecnologia para o 
desenvolvimento da ONU. 

1980 - 
Nº. 123 
a 140 

11 a 
17.11.1980

Escola-Médica de 
Pós-Graduação 
realiza Festa do 
Corpo Docente 

Evento realizado no dia 
30.11.1980 na Academia 
Brasileira de Letras da 
Festa do Corpo Docente da 
CCBM. Foram empossados 
novos professores, 
entregues certificados e 
medalhas comemorativas. 

Professor Ivan 
Lemgruber (Diretor 
da Escola Médica de 
Pós-Graduação), 
Professor Francisco 
de Paula Amarante 
Neto, Professor 
Rubem Amarante. 

1980 - 
Nº. 123 
a 140 

26.11 a 
09.12.1980

Estudo da 
Economia 
voltado para a 
realidade 
nacional 

O Departamento de 
Economia funciona desde 
1963 e um dos seus 
objetivos tem sido o de 
desenvolver tanto a 
graduação quanto a pós-
graduação em Economia, 
de modo a atingir um 
elevado nível acadêmico e 
de atualização profissional. 
O Departamento estimula 
pesquisas que procurem 
entender e explorar as 
diversas faces do 
mecanismo de articulação 
dos setores públicos e 
privado da economia 
brasileira. 

- 

1980 - 
Nº. 123 
a 140 

26.11 a 
09.12.1980

Definição dos 
objetivos do CTC 
como centro de 
pesquisas 

A matéria destaca os 
objetivos do CTC como 
centro de pesquisa 
fornecendo aos alunos um 
bom nível para o mercado 
de trabalho juntamente 
com a pós-graduação. 
Destaca ainda as 
atividades de pesquisa nos 
cursos de física, 
matemática e engenharia 
química. Possui uma foto 
do laboratório do CTC. 

- 

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

24.03 a 
06.04.1981

Congregação do 
CTC aprova 
documento 

Aprovado no dia 
09.03.1981 o documento 
em que o CTC que destaca 
os investimentos feitos 
bem como as pesquisas 
realizadas. Além disso, 
destaca também, a 
consideração de diversas 
agências do Governo 
Federal na 
institucionalização dos 
recursos que mantem o 
CTC já que só possuía 
recursos para sobreviver 
até 1981. O documento 

- 



reflete a preocupação na 
busca de encontrar uma 
solução que envolveria 
mecanismos que 
permitissem a participação 
efetiva do corpo docente 
na gestão administrativa e 
científica do centro. 

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

29.04 a 
04.05.1981

CTC e Coppe 
assinam um 
convênio de 
cooperação 
científica e 
tecnológica 

Convênio assinado entre os 
reitores da PUC-Rio e da 
UFRJ do dia 02.05.1981 
estabelecendo um 
programa de cooperação 
científica e tecnológica, 
envolvendo a Coppe e o 
CTC da PUC. Propõe o 
intercâmbio de docentes e 
até de alunos, elaboração 
de teses, intercâmbio de 
equipamentos de 
laboratórios, entre outros. 
A matéria possui fotos dos 
dois reitores na cerimônia 
e dos professores e 
dirigentes da UFRJ e da 
PUC. 

Reitores Luiz Renato 
Caldas (UFRJ), Pe. 
Joao A. Mac Dowell 
(PUC), Professor Luis 
Bevilacqua, Professor 
Carlos José Pereira de 
Lucena (Decano do 
CTC) 

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

05 a 
11.05.1981

Trabalho 
conjunto entre a 
PUC e a 
Universidade 
Católica 
Portuguesa 

A PUC-Rio firmou acordo 
de colaboração por um 
período de um ano com a 
Universidade Católica 
Portuguesa, levando em 
conta que as duas 
universidades possuíam 
grupos de pesquisadores 
altamente qualificados e 
interessados na área de 
Modelos de Previsão e 
Controle Dinâmico de 
Estoques em Economias 
Inflacionárias. O objetivo 
era fazer trabalhos de 
consultoria junto a 
estaleiros do Rio e de 
Lisboa, desenvolvimento 
conjunto de modelos 
teóricos e práticos e 
apresentação de cursos e 
seminários em ambas as 
universidades. 

Professor Luis Antônio 
Valadares (UCP), 
Professor Reinaldo 
Castro Souza (Dpto. 
de Engenharia 
Elétrica). 

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

12 a 
18.05.1981

PUC-Rio e a 
Universidade 
Católica 
Portuguesa 
procuram 
intensificar o seu 
intercâmbio 

O Reitor da Universidade 
Católica Portuguesa, Pe. 
Antônio Bacellar de 
Oliveira, visitou a PUC-Rio 
no dia 27.04.1981 
discutindo com o Reitor, 
Pe. João A. MacDowell, as 

- 



possibilidades de 
intensificar a colaboração 
entre as duas instituições. 
Esta colaboração já está 
em curso através das 
atividades do Prof. Luís 
Antônio Valadares Tavares 
da Universidade 
Portuguesa e do Prof. 
Reinaldo Castro Souza, do 
Departamento de 
Engenharia Elétrica da 
PUC-Rio. 

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

19 a 
25.05.1981

Cientistas latino-
americanos 
interessados nas 
pesquisas da 
PUC sobre 
energia eólica 

Um grupo de cientistas, 
representando diversas 
instituições latino-
americanas, visitou a 
Consulpuc, interessadas 
em pesquisas sobre o 
potencial eólico como fonte 
de alternativa de energia. 
Na Consulpuc, os cientistas 
latino-americanos se 
inteiraram dos trabalhos 
desenvolvidos por 
pesquisadores desta 
Universidade. A matéria 
possui uma foto durante a 
visita. 

Profa. Lucy Hack, do 
Departamento de 
Geografia; Prof. Alcir 
F. Orlando, do 
Departamento de 
Engenharia Mecânica 
e o Prof. Joaquim 
Pacheco do 
Departamento de 
Engenharia Elétrica.  

1981 - 
Nº. 141 
a 156 

23.07 a 
04.08.1981

CTC analisa 
projetos a serem 
enviados à Finep 

O Conselho Departamental 
do CTC da PUC-Rio, 
reuniu-se dias 03 e 
04.07.1981 por 
convocação do Decano do 
CTC, Prof. Carlos José 
Pereira de Lucena, para 
analisar todos os projetos 
a serem submetidos à 
Finep para o biênio de 
82/83. Em cada 
apresentação de projeto 
foram ressaltadas as novas 
linhas de pesquisa 
propostas e suas 
justificativas detalhadas, 
além dos aspectos de 
pesquisa, os compromissos 
reais e os planos na área 
de ensino de graduação e 
pós-graduação do 
Departamento, entre 
outros. 

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

04 a 
18.08.1981

Participação do 
Ituc na solução 
de problemas 

Convênio assinado com o 
Ituc da PUC-rio e a Abstech 
do Brasil Serviços Técnicos 
Ltda. O convênio oferece 

- 



reais da indústria 
brasileira 

ao Ituc a oportunidade de 
participar, com o seu 
potencial tecnológico e 
humano, da solução de 
problemas reais da 
indústria nacional. 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

04 a 
18.08.1981

PUC-Rio 
representa o 
Brasil em reunião 
latino-americana 
a convite do 
Governo 

Sérgio Leal Braga, auxiliar 
de ensino e pesquisa no 
departamento de 
Engenharia Mecânica da 
PUC-Rio, desenvolve 
pesquisa sobre fontes 
alternativas de energia, 
viajou para cidade de 
Lima, Peru para participar 
do I Seminário Latino-
americano de Moinhos de 
Vento para Bombeamento, 
promovido pela 
organização Latino 
americana de Energia, 
Olade.  

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

01 a 
08.09.1981

Patrocínio para 
tese de Mestrado 
em Engenharia 
Elétrica 

A empresa Racimec, no dia 
06.07.1981 fez a entrega 
ao Departamento de 
Engenharia Elétrica da 
PUC-Rio de Cr$ 240.000,00 
como doação para o 
patrocínio da Tese de 
Mestrado do aluno 
Domingos dos Santos 
Rocha, intitulada 
"Impressora Gráfica 
Programável" 

Professor Eduardo J. 
Pacheco (Diretor do 
DEE) e Marco Aurélio 
C. Pacheco 
(orientador da Tese) 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

01 a 
08.09.1981

Experiência 
pioneira da 
Metalurgia nas 
relações 
empresa-
universidade 

Organizado pelos 
Professores José Carlos D´ 
Abreu e Taymour 
Elkasabgy, do 
Departamento de Ciências 
dos Materiais e Metalurgia, 
a PUC-Rio realizou de 03 a 
07.08.1981 uma 
experiência pioneira no 
relacionamento 
Universidade-Empresa; 
através de um Comitê 
Organizador. 

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

15 a 
21.09.1981

Seminário da 
Finep 

O Departamento de 
História - representado 
pelo seu diretor, o 
Professor Antônio Edmilson 
Martins Rodrigues, e pela 
professora Berenice C. 
Brandão - participou nos 
dias 03 e 04.09.1981, do 
seminário realizado pela 

- 



Finep para definição da 
política de pesquisas na 
área de História. Na 
oportunidade, os 
professores apresentaram 
um resumo dos resultados 
dos trabalhos de pesquisa 
que foram realizados de 
1978 a 1981.  

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

21 a 
28.09.1981

Pesquisa voltada 
para problemas 
ambientais 

O Departamento de 
Química da PUC-Rio foi 
fundado em 1959 como 
Instituto de Química. Em 
1968 recebeu o 
equipamento básico e em 
1969 foi terminada a 
construção de um novo 
prédio, tornando-se 
operacional a partir do 2º 
semestre do mesmo ano, 
quando teve início a pós-
graduação. A Matéria fala 
da gênese do 
Departamento de Química. 
Foto do Laboratório de 
Química analítica nuclear e 
do Laboratório de físico-
quimica. 

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

21 a 
28.09.1981

Formação 
multidisciplinar 
sem prejuízo da 
tradicional 

O Departamento de Física 
da PUC-Rio teve sua 
origem no Instituto Costa 
Ribeiro de Física e 
Matemática fundado em 
1957 por iniciativa do Pe. 
Francisco Xavier Roser, 
inicialmente suas 
atividades restringiram-se 
apenas a pesquisa 
científica, e somente em 
1959 que foi criado 
oficialmente o Instituto de 
Física, tendo a primeira 
turma de estudantes 
ingressado no Instituto em 
1960. O Programa de pós-
Graduação em Física teve 
início em 1965 com a 
abertura para o mestrado 
sendo ampliado em 1968 
com a abertura para o 
doutorado. Os primeiros 
mestres em Física 
defenderam suas teses em 
1967. A Matéria fala da 
gênese do Departamento 
de Física. Foto do prédio do 
laboratório do acelerador 

- 



da Van der Graaff e do 
laboratório do acelerador 
de Van der Graaff 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

21 a 
28.09.1981

Flexibilidade de 
programas em 
função dos 
interesses do 
aluno 

O Departamento de 
Matemática da PUC-Rio 
teve seus inícios em 1967. 
Nos anos de 1967 e 1968 
foram implantados os 
programas do Ciclo Básico 
e a Graduação em 
Matemática. Em 1969, teve 
início o programa de 
Mestrado. Em 1974, foi 
implantado o programa de 
Doutorado em uma área de 
Matemática Pura e foi 
ampliado as áreas 
aplicadas em agosto de 
1976. A matéria fala da 
gênese do Departamento 
de Matemática. 

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

21 a 
28.09.1981

Formando 
mestres para as 
universidades 
brasileiras 

Em 1960 a PUC-Rio 
instalou o seu primeiro 
computador, um B-205 
(Datatrom). A partir de 
1964 a PUC-Rio passou a 
contar, também, com um 
computador B200. Em 
1965 foi formado um grupo 
de computação dentro do 
Departamento de 
Matemática. Em 1967 foi 
criado o Rio Datacentro. 
Este passou a operar o IBM 
1130 instalado em 1966 e 
o IBM 7044 instalado em 
janeiro de 1968. Também 
em 1967 foi iniciado o 
programa de pós-
graduação em 
Computação, ainda dentro 
do Departamento de 
Matemática. Devido ao 
crescimento desse grupo 
de Computação teve que 
ser criado um 
departamento próprio. Foi 
criado então, em 1968, o 
Departamento de 
Informática. 

- 

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

29.09 a 
05.10.1981

PUC acerta com 
empresa privada 
projeto pioneiro 
na área da 
Informática 

Um programa pioneiro na 
área de Informática, de 
processamento de dados 
de grande porte no país, 
em termos de trabalho 
conjunto da Universidade 

- 



com a empresa privada, foi 
desenvolvido no dia 
02.10.1981, quando a 
PUC-Rio e a Labo 
Eletrônica S.A. assinaram 
um convênio. O 
coordenador do programa, 
por parte da Universidade, 
Professor Milton Luiz 
Kelmanson, ressalta o 
caráter pioneiro do projeto 
por aumentar a rapidez 
com que se processam as 
operações aritméticas, e 
amplificam a capacidade 
de utilização dos mini-
computadores em 
operação, fazendo com que 
possam "conversar" com 
os computadores IBM de 
grande porte.  

1981 - 
Nº. 155 
a 171 

03 a 
09.11.1981

Grupo da PUC 
conquista prêmio 
no XIV 
Congresso 
Nacional de 
Informática 

O Departamento de 
Informática (DI) e o 
Departamento de 
Engenharia Elétrica (DEE) 
da PUC-Rio participaram 
com destaque do XIV 
Congresso Nacional de 
Informática e da 1ª Feira 
de Informática, realizados 
em São Paulo, de 16 a 
23.10.1981, sob patrocínio 
da SUCESU. Por ocasião do 
evento foram apresentados 
trabalhos de autoria dos 
professores do DI. 

Professores do 
Departamento do DI: 
Daniel Alberto 
Menascé, Leonardo 
Lellis P. Leite, 
Ronaldo Roenick, 
entre outros. 

 

 

Jornal da PUC 

Caderno Editoria Página Data Título Assunto 
12/1987 à 
12/1992 

não 5 jan/88 Reitoria revê 
87 e planeja o 
novo ano 

A Reitoria da PUC revê o problema 
do déficit orçamentário da PUC que 
ganhou destaque em 87 e que 
amenizou graças à expressiva 
contribuição do governo. O Reitor 
também definiu metas a serem 
alcançadas no ano de 88 para a 
PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

PUC 
Gente 

6 jan/88 Um prêmio 
para 30 anos 
de muita 
competência 

José Cabral, foi professor horista, 
passou ao tempo integral, foi 
diretor do Departamento de 
Engenharia Elétrica e também 
assessor administrativo do CTC. Em 



1957, José Cabral chegou à PUC e 
ficou, vale ressaltar que nessa 
época a PUC estava em formação e 
chamava muitos professores do 
atual IME para a sua área técnica. 
O professor fala sobre a fase de sua 
carreira que considera mais 
importante, que foi sua passagem 
pela diretoria de seu departamento, 
de 69 até 75. Pegou uma época de 
mudança e crescimento no 
departamento, dentre eles, o início 
da pós-graduação, em 74, 
conseguiram o primeiro 
reconhecimento oficial da pós pelo 
Conselho Federal de Educação. " 
Sabíamos que o futuro do 
Departamento dependia do 
desenvolvimento da pós e da 
manutenção das pesquisas." 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 fev/88 CCS teve mais 
graduados em 
87. CTC ganha 
na Pós 

Entre os centros que oferecem 
graduação, o CCS foi o que mais 
graduou alunos e o que menos 
produziu teses de pós nesse 
período. De setembro a dezembro 
de 87 foram defendidas no CTC um 
número de teses de mestrado 
superior ao triplo do número de 
teses examinadas no CCS, além 
disso tiveram também muitos 
doutores se formando no CTC, mas 
não é possível comparar com o 
CCS, já que esse não possui 
nenhum curso do CCS oferece a 
opção de doutorado. Nos cursos do 
CTCH, que contam com mestrado e 
doutorado, foram defendidas 23 
teses, ficando o centro em posição 
intermediária em relação aos outros 
dois. Vale lembrar, que apenas 
Artes não tem pós-graduação. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 fev/88 Professor 
premiado 
defende ampla 
cooperação 
científica 

Prof. Lucena, um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento da 
Informática brasileira, diretor do 
Departamento de Informática da 
PUC, recebeu o prêmio Almirante 
Álvaro Alberto de Ciência e 
Tecnologia. Em seu discurso, 
Lucena agradeceu (no plano 
institucional) a PUC-Rio. " A PUC 
conseguiu estabelecer no âmbito da 
sua comunidade de professores-
pesquisadores o ideal da excelência 
acadêmica acadêmica que sempre 
orientou o meu desenvolvimento 
profissional".  



12/1987 à 
12/1992 

não 4 fev/88 Informática: 
lei ajuda mas 
não resolve 
tudo 

O Diretor do Departamento de 
Informática, Carlos José de Lucena 
e os professores da PUC, Tarcísio 
Pequeno e Daniel Menascé, 
presidente da Sociedade Brasileira 
de Computação, comentam sobre a 
importância de investimentos 
maciços na pesquisa científica e 
tecnológica por parte do Governo 
brasileiro. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 fev/88 Fundação 
cumpre papel 
de empresa na 
Universidade 

A fundação Padre Leonel Franca foi 
instituída em 1983 com o objetivo 
de promover atividades da PUC, 
especialmente de pesquisa. A 
Fundação coordena os convênios de 
todos os departamentos da PUC, 
sendo que a maioria são da área 
tecnológica, que sugem maiores 
oportunidades no mercado. O nome 
Leonel Franca foi uma homenagem 
ao primeiro Reitor da Universidade 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 fev/88 Acesso à 
Justiça quer 
dar dinâmica à 
pesquisa 

O Departamento de Ciências 
Jurídicas desenvolveu um projeto 
de Acesso à Justiça, coordenado 
pelo professor José Ribas Vieira. O 
Professor Ribas pretende reverter a 
mentalidade dos alunos do Curso 
de Direito, criando um novo espaço 
para a pesquisa. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 mar/88 Engenharia de 
Produção e 
Inteligência 
Artificial 

A matéria mostra e comenta as 
áreas de abrangência da 
Engenharia de Produção." O 
departamento de Engenharia 
Industrial da PUC-Rio, pioneiro no 
Brasil no oferecimento de mestrado 
em Engenharia de Produção." 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 mar/88 Pesquisa anual 
situa a PUC 
como a melhor 
particular 

  

12/1987 à 
12/1992 

não 3 mar/88 Número de 
bolsistas cai 
em um ano 
para menos de 
600 

A Vice-Reitora Comunitária Hedy 
Silva Ramos de Vasconcellos 
comenta sobre a queda do número 
de bolsistas No primeiro semestre 
de 1986 era de um total de 871, 
diminuiu para 578, no segundo 
semestre de 1987. No que diz 
respeito a pós-graduação os 
professores que ingressam na PUC 
podem receber bolsas de pós-
graduação, o que é de grande 
interesse para a PUC, segundo a 
professora Hedy, pois a PUC 
necessita de um corpo docente 
sempre atualizado e aperfeiçoado. 
Vale lembrar que essas bolsas são 



financiadas pelo CNPq, pela CNEN 
ou pela CAPES, portanto não 
apresentam um ônus para a 
Universidade. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 mar/88 Filas 
inesperadas no 
Leme: é a 
turma que se 
matricula no 
CCBM 

O CCBM, Centro de Ciências 
Biológicas e de Medicina, do qual 
fazem parte a Escola de Pós-
Graduação e o Instituto de 
Odontologia da PUC(IOPUC), 
completou 35 anos em março de 
1988. O Centro só oferece cursos 
de pós-graduação, as aulas não são 
dadas na PUC, o corpo docente não 
é remunerado, seus cursos apesar 
de pagos não geram lucros, apenas 
cobrem os gastos, apesar de estar 
inserido na Universidade o CCBM 
não faz parte de sua estrutura 
financeira, tendo que pagar um 
percentual do que recebe à PUC. O 
Curso de Cirurgia Plástica conta 
com uma grande procura de alunos 
do exterior, alguns até da Europa, 
que vêm para estudar com o 
mestre Ivo Pitanguy, titular da 
área. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 abr/88 Convênio com 
Cosipa faz 
crescer DCMM 

Firmado em 82, e renovado em 86, 
o Convênio entre a PUC, através do 
grupo de professores de siderurgia 
do DCMM e a Companhia 
Siderúrgica Paulista(Cosipa), tem 
auxiliado o Departamento. Além de 
recursos para as aulas de 
graduação e para as pesquisas do 
convênio, o convênio tem como 
finalidade a formação de recursos 
humanos a nível de mestrado e 
para a realização de pesquisas 
conjuntas, sendo assim, o convênio 
já deu origem a seis teses de 
mestrado defendidas por 
engenheiros da Companhia, e no 
ano de 1988, estava graduando 
mais seis engenheiros em programa 
de doutorado. Graças ao convênio, 
o grupo de siderurgia adquiriu 
facilidade operacional muito boa, 
como viagens ao exterior para 
participar de congressos, 
programas internos com agências 
do Governo, que financiam alguns 
projetos, dentre outros benefícios. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5 mai/88 Pós-
graduandos 
aguardam 

Os Pós-Graduandos aguardam as 
conversações entre a Coordenadora 
Central da Pós, professora Mariza 
Pimenta Bueno e a CAPES, a fim se 



posição final 
da Capes 

saberem se no próximo período, a 
manutenção de suas bolsas estaria 
vinculada à assinatura de um 
"termo de compromisso de 
dedicação exclusiva". Isso proibiria 
os bolsistas da Pós-Graduação de 
exercer funções dentro dos 
departamentos, como dar aulas. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5 mai/88 Alunos tem 
duas formas 
de obter bolsa 
do CNPq 

Os alunos possuem duas formas de 
obter bolsas de iniciação científica 
do CNPq. Primeiro, por um convite 
de um professor que esteja 
cursando ou que já tenha concluído 
a pós-graduação ou doutorado. 
Segundo, a partir da iniciativa do 
estudante em organizar um projeto 
examinado por um professor de 
prestígio que solicitará a bolsa ao 
CNPq. O Professor Marcos da 
Silveira, ex-coordenador do 
Programa de Pós-Graduação 
comenta sobre o assunto. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jun/88 Coordenação 
da Pós faz 
acerto sobre 
dedicação 

A Coordenação Central de Pós-
Graduação e Pesquisa, e a Capes 
decidiram que de acordo com o 
termo, os pós-graduandos com 
bolsas de Demanda Social estariam 
impedidos de prestar qualquer tipo 
de serviço, ressalvado o caso de 
expressa autorização da CAPES. 
Com isso, a PUC perderia 18 
professores bolsistas. A 
Coordenadora de Pós Mariza 
Pimenta Bueno, recorreu 
novamente a CAPES, ficando o 
assunto para ser discutido numa 
reunião com pró-reitores de todo o 
País. 

12/1987 à 
12/1992 

PUC/Ex-
aluno 

6 jun/88 Jaguaribe faz 
diagnóstico de 
crises: do 
Brasil à PUC 

Hélio Jaguaribe, 65 anos, formado 
em 1946 pela Faculdade de Direito 
da PUC. Foi autor dos Plano dos 
Cem Dias para o Governo Moreira 
Franco. Jaguaribe comenta sobre a 
crise do ensino universitário e a 
crise da PUC, dentre outros 
assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

PUC/Notí
cias 

2 jul/88 não tem  Dois alunos de doutorado do 
Departamento de Informática, 
foram premiados no 1º Concurso de 
Teses e dissertações promovido 
pela Sociedade Brasileira de 
Computação(SBC). 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jul/88 Convênio 
garante apoio 
ao CTC e 
Economia 

A PUC assinou um contrato para 
receber apoio institucional do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Através desse convênio eram pagos 



os salários de mais de 350 
pesquisadores e técnicos do CTC e 
do Departamento de Economia. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5 jul/88 IAG Master 
atrai alunos de 
todo País 

A proposta do curso de pós-
graduação que o Instituto de 
Administração e Gerência(IAG) 
oferece é combinar o ensino 
gerencial a nível de pós-graduação 
com a experiência profissional dos 
participantes, por isso há um ano 
atraía profissionais de todo País. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 ago/88 Mestrado em 
História e 
Excelência 
Acadêmica 

A matéria trata sobre a implantação 
do Programa de Pós-Graduação em 
História em nível de Mestrado, pelo 
Departamento de História da PUC-
Rio, representando o processo 
lógico e necessário de uma política 
acadêmica que vinha sendo 
desenvolvida há quase 10 anos. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5 set/88 Escola Médica 
é pouco 
conhecida na 
comunidade 

A Escola Médica é desconhecida por 
todos, até mesmo na comunidade 
PUC. Mas  existe há 35 anos e já 
formou 8 mil especialistas. Foi a 
primeira escola de pós na área de 
medicina do País e ofereceu o 
primeiro mestrado, em 
Gastroenterologia. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 out/88 CTC vai buscar 
recursos 
alternativos no 
exterior 

O CTC a fim de dar continuidade 
aos seus trabalhos estava buscando 
novas fontes geradoras de renda no 
exterior já que as verbas obtidas 
junto ao Ministério da Ciência e 
tecnologia(MCT) são insuficientes. 
Os contatos foram com o Banco 
Mundial, o BID e a Fundação 
Nakasone, que funcionariam apenas 
na base de investimentos, e não 
como troca de serviços prestados. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 dez/88 Universidade e 
Mercado de 
Trabalho 

O Engenheiro Civil formado pela 
PUC-Rio em 1985, Luiz Otávio 
Coutinho Muniz, Gerente do 
Departamento de Fusões e 
Aquisições do Citicorp/Citibank, 
comenta sobre a Universidade e 
mercado de Trabalho. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jan/89 Decanatos 
querem 
ampliar seus 
programas 

Os Decanatos comentam sobre a 
ampliação de seus programas e 
fazem um balanço do ano de 1988. 
Os assuntos são: implantação de 
novos cursos, pós-graduação, 
verbas, dentre outros. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5 jan/89 Corte de 
bolsas do 
CNPQ já 
atingiu 30 
professores 

A decisão tomada pela diretoria do 
CNPq prejudicou 30 professores 
que não se dedicavam 
exclusivamente à pesquisa. O 
Centros mais prejudicados com o 



corte foram o CCS e o CTCH. A 
ADPUC decidiu recorrer. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jun/89 CCBM se abre 
dando curso 
de Informática 
na Medicina 

Estava previsto para o segundo 
semestre de 89, o início de um 
curso de Informática na Medicina 
oferecido pelo CCBM, com o 
objetivo de se tornar mais presente 
no campus da PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jun/89 Pitanguy: a 
PUC mundo 
afora 

O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, 
comenta sobre o CCBM, e diz que a 
PUC deveria se orgulhar do CCBM. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 jun/89 Jürgen Heye e 
PUC: amor à 
primeira vista 

Jürgen Heye, alemão, veio para o 
Brasil em 72, época em que 
começou a lecionar na PUC, em 88 
foi nomeado coordenador do 
departamento de pós-graduação 
em letras. Heye, que sempre 
esteve em meios acadêmicos do 
Primeiro Mundo, diz que é um 
desafio lecionar no Brasil, onde a 
educação é sempre deixada para 
segundo plano, contudo reforça que 
a situação na pós-graduação em 
letras é bem diferente, pois os 
alunos são tão bons quanto em 
qualquer parte do mundo. Critica o 
investimento maciço que é feito na 
Pós-graduação em detrimento do 
1º Grau que é deixado de lado. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 jul/89 Convênio 
Finep prevê o 
ingresso de 
mais três 

A PUC renova o seu convênio com a 
Finep, por mais 2 anos e prevê a 
entrada de mais três 
departamentos: Administração, 
Artes e Serviço Social, além de um 
aumento nas verbas da ordem de 
15 por cento. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 jul/89 Seminários 
debatem 
projetos de 
pesquisa 

O grupo de trabalhos para a 
implantação de cursos de pós-
graduação no Departamento de 
Comunicação, coordenado pelo 
professor Everardo Rocha, vinham 
promovendo desde março de 89, 
encontros entre professores 
envolvidos em projetos de 
pesquisa, ou às voltas com teses de 
Doutorado, dentre outros. A criação 
do Mestrado estava prevista até 
1992. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 ago/89 Ampliação da 
pesquisa e 
desenvolvimen
to 

O Diretor do Rio Datacentro (RDC), 
comenta sobre as atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e de 
ensino pós-graduado na PUC-Rio 
que vinham sofrendo há três anos 
crescente insuficiência e 
inadequação dos recursos 



computacionais dos quais a 
Universidade possuía. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 ago/89 Convênio é o 
maior firmado 
pela IBM no 
Brasil 

Foi assinado com a PUC em agosto 
de 89, o maior convênio de 
cooperação técnico-científica já 
firmado pela IBM no País, no valor 
de 15,5 milhões. Esse convênio 
marcou uma nova fase no 
desenvolvimento da pesquisa e 
educação avançadas ligadas ao 
setor de informática. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 set/89 Affonso elogia 
curso de 
Letras e diz 
que é boa a 
nova poesia 

Um dos mais renomeados 
professores de literatura do País, 
professor Affonso Romano de 
Sant`Anna. Na PUC desde 1970, 
assumiu a pós-graduação que ia 
começar, colocando-a entre as mais 
conceituadas do Brasil. Participando 
desse momento Affonso comenta 
sobre dentre outros assuntos, a 
importância da formação de bons 
profissionais pós-graduados pela 
PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 out/89 Danilo 
Marcondes 
assume CTCH 
com novos 
planos 

Posse do novo decano do CTCH, 
Danilo Marcondes, este prometeu 
tentar melhorar a excelência do 
ensino e da pesquisa, assim como 
promover um intercâmbio entre a 
graduação e a pós-graduação do 
centro. Danilo que agora deixa o 
cargo de diretor do Departamento 
de Filosofia, onde está há 3 anos, 
diz que com o apoio da Finep, 
conseguiu consolidar os cursos de 
pós-graduação. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 out/89 Novo Decano 
do CCS quer 
repensar o 
modelo PUC 

Prof. Luiz Roberto, novo Decano do 
CCS, sobre às questões 
relacionadas a pós e as formas de 
financiamento para pesquisas, 
comenta que no CCS, à exceção de 
Economia, os departamentos ainda 
estão sem fontes estáveis de 
recursos. "Houve no início deste 
ano um apoio da Finep à História e 
ao IRI. É necessário que este 
suporte seja mantido e até 
ampliado." 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 out/89 Bouzon: a vez 
da História 

O Professor Manuel Bouzon decide 
se dedicar intensamente às aulas e 
á orientação de estudantes de 
mestrado e doutorado de História e 
Teologia. Bouzon consolidou a pós-
graduação no Centro e criou 
mestrado e doutorado para quase 
todos os cursos. Bouzon comenta 
sobre o apoio da Finep, os 



conceitos dos cursos de pós-
graduação do CTCH na lista da 
Capes, dentre outros assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 dez/89 Balanço de 89 
revela pouca 
verba para 
muitos 
projetos na 
PUC 

O Vice-reitor acadêmico, Padre 
Amaral, o vice-reitor comunitário, 
Padre Checon e o vice-reitor de 
desenvolvimento, comentam sobre 
a pouca verba para muitos projetos 
da PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 dez/89 Ano foi mais 
difícil também 
para os 
decanos 

Os decanos do CTCH, CCS, CTC e o 
diretor da Escola Médica do CCBM 
fazem um balanço dos prós e 
contras atravessados durante o ano 
de 89. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 dez/89 Mestrado da 
Economia é o 
primeiro na 
preferência 
dos alunos da 
Anpec 

O curso de mestrado na PUC foi a 
escolha dos 15 primeiros alunos 
colocados no Concurso Nacional dos 
Centros de Pós-Graduação em 
Economia (Anpec). Em 1990, o 
curso de mestrado já havia formado 
66 mestres, desde a sua criação em 
1977. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 mar/90 Cetuc 
completa 25 
anos de ensino 
e pesquisas 
para o 
progresso das 
telecomunicaç
ões no País 

O Cetuc, unidade complementar do 
CTC, foi criado em 1965 e é 
responsável pelo desenvolvimento 
de pesquisas, projetos e cursos a 
nível de graduação e pós-graduação 
em telecomunicações do 
Departamento de Engenharia 
Elétrica. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jul/90 Física: 30 anos 
de 
contribuição à 
ciência 

O professor Gilson Brand Baptista, 
diretor do departamento de física 
comenta sobre o crescimento do 
departamento, o pioneirismo da 
pós-graduação em Física do País, 
dentre outros assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 jul/90 Núcleo de 
Memória 
documenta 50 
anos da PUC 

O professor Paulo Novaes 
desenvolveu o projeto do Núcleo de 
Memória Histórica e Cultural da 
PUC-Rio. Paulo Novaes colheu e 
organizou todas as informações da 
PUC e na matéria comenta como 
surgiu a ideia do Núcleo. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 jul/90 Tese da 
Economia é 
novamente 
premiada no 
concurso do 
BNDES 

Marcelo Cortes Néri, concluiu seu 
mestrado na PUC-Rio em 89, e teve 
sua tese o 2º lugar no 14º prêmio 
BNDES de Economia. A sua 
colocação também lhe garantiu um 
emprego no BNDES. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 set/90 IAG cria curso 
de pós em 
Petrópolis 

Com a meta de atingir todo o país, 
o IAG da PUC-Rio expandiu a área 
de atuação de seu curso de pós-
graduação, o IAG Master. Na 
matéria o professor Ricardo Leal, 
coordenador da área de finanças do 
IAG, comenta sobre a sua meta de 



levar o curso de pós-graduação a 
outros Estados do Brasil. 

12/1987 à 
12/1992 

PUC Ex-
aluno 

3 nov/90 Preferência 
pela 
linguagem 
didática 

Cláudia, formada pela PUC em 
Comunicação Social em 1989, e 
cursando o IAG - Master - pós-
graduação latu senso em 
Administração em 1990) 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 dez/90 Reitor: 
Sobreviver foi 
a grande 
vitória 

O Reitor, Padre Laércio Dias de 
Moura; o Decano do CTC, professor 
Humberto Brandi; o Padre Antônio 
Amaral Rosa, Vice-reitor 
Acadêmico; O professor Eurico 
Borba, Vice-reitor de 
Desenvolvimento; dentre outros, 
comentam sobre o ano de 1990 
para a PUC-Rio, enfatizando o corte 
dos recursos governamentais e a 
indefinição da política econômica. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 dez/90 Conviver com 
a crise, um 
hábito antigo 

O vice-reitor administrativo, Paulo 
Fiúza Bocater e o Padre Laércio, 
reitor da PUC-Rio, comentam sobre 
a crise atravessada pela PUC no 
momento.  

12/1987 à 
12/1992 

não 5 dez/90 Semana de 
História 
abordou 
grandes 
temas  

O aluno de pós-graduação de 
História da PUC-Rio, José Otávio 
Guimarães, trocou informações 
sobre trabalhos do Departamento 
no III Semana de História. A 
Semana foi organizada por José, 
juntamente com a sua colega de 
pós-graduação Sílvia Patuzzi e dos 
professores Umberto Alvinho e 
Berenice Cavalcante. 

12/1987 à 
12/1992 

não 7 dez/90 Reflexão sobre 
a ciência e a 
tecnologia 
marca 
comemoração 
de 25 anos do 
Cetuc 

A cerimônia que comemorou os 25 
anos do Cetuc foi marcada pela 
discussão em torno da contribuição 
que a ciência e a tecnologia podem 
dar ao social, apesar da 
preocupação de se formar uma elite 
intelectual. 

12/1987 à 
12/1992 

não 2 fev/91 Participação 
docente: o 
dilema na 
PUC-Rio 

A professora Stella Cecília D. 
Segenreich, professora do 
Departamento de Educação, discute 
sobre a participação docente na 
PUC-Rio. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4 jun/91 História lança 
seus 
"rascunhos" 

Lançamento do livro "A História 
Cultural", de Francisco José 
Calazans Falcon, professor de uma 
das cadeiras mais importantes do 
curso de Pós. O livro, dentre outros 
assuntos, trata do problema da 
definição da Pós - Graduação em 
História Social da Cultura. 

12/1987 à 
12/1992 

não 8 ago/91 Mestra em 
História 

Defesa da primeira dissertação de 
Pós-graduação do departamento de 



história, pela professora Maria 
Angélica da Silva 

12/1987 à 
12/1992 

cartas 2 set/91 Academicismo
? 

Carta de uma ex-aluna da PUC, 
Ângela Carneiro (Pedagogia 75 e 
Mestrado em Educação 81) a PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6 dez/91 Pós-
graduandos se 
reúnem em 
nova 
associação 

A APG desativada há dois anos, 
voltou com o objetivo de 
estabelecer uma ponte entre os 
cerca de 2.400 estudantes de ´pós-
graduação e a estrutura burocrática 
da Universidade. 

12/1987 à 
12/1992 

não 7dez/91 Falta de verba 
ameaça 
ciência 
nacional 

Financiamento escasso prejudica 
pós-graduação e pesquisa 

12/1987 à 
12/1992 

não 5abr/91 Notícias da 
Pós-Graduação 

 A APG junto com a CCPG 
elaboraram um questionário, que 
foi aplicado aos alunos da pós no 
ato da matrícula. Com os 
resultados, foi possível traçar com 
mais segurança o perfil do pós 
graduando da PUC. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6abr/91 Centro quer 
estabilidade 

O Jornal da PUC entrevista o novo 
Decano do CTC, professor Carlos 
Alberto Aragçao de Carvalho Filho. 
Aragão fala sobre o Instituto 
Tecnológico da Gávea, crise 
da Universidade, pesquisa, 
investimentos do Governo na PUC, 
dentre outros assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3mai/91 Jaguaribe 
promete mais 
verba para a 
pesquisa 

Em entrevista ao Jornal da PUC, o 
novo secretário de Ciência e 
Tecnologia da Presidência da 
República, Hélio Jaguaribe, expõe 
ao Jornal as metas de investimento 
de sua Secretaria nas diversas 
áreas de pesquisa. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 junho - 
julho/9
2 

Novidades na 
Administração 

Departamento cria curso diurno e 
pós a distância 

12/1987 à 
12/1992 

não 3 junho - 
julho/9
2 

Mestrado em 
Serviço Social 
faz 20 anos 

O Mestrado em Serviço Social da 
PUC, comemorou 20 anos no dia 16 
de julho de 1992. A comemoração 
contou dentre outras coisas, com 
uma mesa-redonda sob o tema 
"Programas de Mestrado em 
Serviço Social no Brasil - Desafios e 
Perspectivas". Os convidados 
lembraram da dificuldade em se 
iniciar um curso de pós-graduação 
no Brasil, na década de 70, dentre 
outros assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

Informe 
APG 

5 junho - 
julho/9
2 

Notícias da 
Pós-Graduação 

Foi fundada no Instituto Metodista 
de Ensino Superior, a Associação 
Nacional de Pós e Pesquisa em 
Teologia e Ciências da Religião, 



com a finalidade de promover o 
desenvolvimento e a integração dos 
Programas de Pós nesta área. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3ago/92 Amarante Neto 
frente à do 
CCBM com 
novos planos 

O novo Decano do CCBM, professor 
Francisco de Paula Amarante Neto, 
em seu discurso de posse fez uma 
homenagem ao seu pai, Rubem 
Amarante, fundador da Escola de 
Aperfeiçoamento Médico(hoje, a 
Escola Médica de Pós-Graduação, 
comentou sobre sua carreira e 
prometeu trabalhar arduamente 
para o crescimento do CCBM. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3ago/92 A Diretora da 
Comunicação 

Com a promessa de dar dinamismo 
durante a sua gestão, a professora 
Angeluccia Habert tomou posse 
como nova diretora do 
Departamento de Comunicação 
Social.  

12/1987 à 
12/1992 

não 4ago/92 Finep:25 anos 
de ajuda à 
pesquisa 

O presidente da FINEP, Lourival 
Carmo Monaco elogiou o 
investimento que vem sendo feito 
pela PUC-Rio em ciências básicas. 
Disse ainda que a PUC assemelha-
se as universidades públicas, 
Lourival lembrou ainda que a FINEP 
já repassou ao CTC da PUC cerca 
de U$$ 2,8 milhões investidos em 
projetos de pesquisa nos últimos 
três anos.  

12/1987 à 
12/1992 

não 6ago/92 Letras: o 
desafio de 
formar os 
melhores 

A Coordenação Central de Pós-
Graduação do Departamento de 
Letras no ano de 1992, era o que 
registrava o maior número de 
defesas de teses na Universidade. 
Desde 1988, a pós-graduação de 
Letras mantém o maior número o 
nível A na classificação da Capes, e 
em consequencia recebe um bom 
número de bolsas. O Coordenador 
de Pós-Graduação, professor Jürgen 
Heye, comenta sobre o número de 
bolsas fornecidas a pós-graduação, 
dentre outros assuntos. 

12/1987 à 
12/1992 

não 3setemb
ro - 
outubro 
1992 

Posse de 
diretores 

A Prof. Berenice de Oliveira 
Cavalcante tomou posse como 
diretora do departamento de 
História, Geografia e Meio 
Ambiente(25/08/92), tem como 
meta a criação de um curso de 
doutorado, que daria segmento ao 
mestrado em História Social da 
cultura. 

12/1987 à 
12/1992 

não 6setemb
ro - 

Informe APG O Presidente Interino da APG-PUC-
Rio, Mário Telhado Pereira, comenta 
sobre o modelo de pós-graduação, 



outubro 
1992 

na PUC e no mundo desde os anos 
60. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5nov/92 Economia 
lança 
doutorado com 
modelo 
inovador 

Estava previsto para março de 
1993, o início da primeira turma de 
alunos do curso de doutorado do 
Departamento de Economia da 
PUC, o primeiro do CCS. O 
doutorado vinha sendo planejado 
desde a criação do mestrado em 
1977. O Coordenador do doutorado 
de Economia comenta os objetivos 
do curso. 

12/1987 à 
12/1992 

não 4dez/92 Informe APG O Presidente da APG, José Brant 
comenta sobre a grave crise da 
pós-graduação no Brasil, em função 
das mudanças na cúpula do 
Governo. 

12/1987 à 
12/1992 

não 5dez/92 Regina na 
secretaria 

A futura secretária de Educação, 
será a prof. Regina de Assis, ex-
coordenadora da Pós-Graduação do 
Departamento de Educação de 
1987 à 1989. 

04/1993 à 
12/1994 

não 3abr/93 Aragão é 
empossado 
como membro 
da ABC 

Decano do CTC da PUC, professor 
Carlos Alberto Aragão, bacharel e 
mestre pala PUC, entra para a ABC 
- Academia Brasileira de Ciências.  

04/1993 à 
12/1994 

não 3abr/93 Teólogo 
coordena Pós-
Graduação 

Foi empossado em outubro de 1992 
para o cargo de Coordenador 
Central de Pós-Graduação e 
Pesquisa da PUC-Rio, Paulo 
Fernando Carneiro de Andrade. A 
prioridade de sua gestão é 
informatizar a Pós-Graduação para 
manter o nível dos cursos. Além 
disso, Paulo garante o bom nível da 
Pós-Graduação e Pesquisa. 

04/1993 à 
12/1994 

não 4abr/93 IAG supera 
distância e dá 
curso para 
Odebrecht 

O Curso IAG Master em Finanças - 
Tutoria à Distância teve sua 
abertura oficial em março de 1993 
tem com alunos das quatro 
primeiras turmas, funcionários da 
Construtora Norberto Odebrecht 
(CNO), de acordo com o convênio 
firmado em outubro de 1992. 

04/1993 à 
12/1994 

não 6abr/93 Direito, 
tradição com 
participação 

A diretora do Departamento de 
Direito da PUC-Rio, Maria Celina 
Tepedino, comenta sobre o apoio 
através de bolsas aos alunos de 
graduação e pós-graduação, opções 
de doutorado no exterior para os 
alunos do departamento, dentre 
outros assuntos. 

04/1993 à 
12/1994 

não 3mai/93 Elétrica tem 
nova direção 

Tomou posse no dia 23 de maio de 
1993 no cargo de Coordenador de 
Pós-Graduação o professor Reinaldo 
Castro Souza. O programa de pós-



graduação da PUC é um dos 
melhores do País, mas o 
Coordenador comenta sobre o 
problema enfrentado devido à 
queda na demanda de alunos. 
Diante disso, sua estratégia era 
buscar os alunos que estavam se 
formando. 

04/1993 à 
12/1994 

não 3mai/93 Laboratório de 
Física 
comemora 
vinte anos 

Comemoração dos 20 anos do 
laboratório de Física. O laboratório 
é de grande importância na 
formação de recursos humanos, 
estando essencialmente ligado ao 
programa de pós do Departamento 
de Física. Em 93, eram 12 os 
alunos, entre mestrandos e 
doutorandos. 

04/1993 à 
12/1994 

não 5mai/93 Civil, uma 
realidade cheia 
de vitórias 

Na secretaria do curso de pós-
graduação em Engenharia Civil, 
podia-se visualizar através do 
mural o número de teses de 
mestrado aprovados até 92. 
Haviam também gráficos que 
mostravam os países e 
universidades de origem dos alunos 
de pós-graduação, o número de 
teses aprovadas por ano em cada 
linha de pesquisa e a distribuição 
de bolsas. O coordenador Nely 
Dumont comenta sobre o assunto. 

04/1993 à 
12/1994 

não 5mai/93 Encontro de 
Química quer 
reciclar os 
pesquisadores 

O prof. Pércio Augusto Mardini 
Farias, diretor do departamento de 
química está organizando o VII 
ENQA - Encontro Nacional de 
Química Analítica, com o objetivo 
de reciclar os pesquisadores de 
diferentes partes do País. Pércio fez 
pós-graduação na PUC e é Ph.D. 
em Química Analítica Inorgânica, 
como pesquisador ativo, faz oito a 
dez publicações científicas anuais, 
enquanto a média é de uma 
publicação internacional por ano, no 
Brasil. Sobre a pesquisa, Pércio 
lamenta que o governo não 
entenda a importância da ciência e 
tecnologia. Comenta também sobre 
o FNDCT que tinha um orçamento 
de US$100 milhões, que depois foi 
reduzido para US$ 40 milhões e 
agora (93) está em quase zero. 

04/1993 à 
12/1994 

Reitor 2 junho-
julho/9
3 

Os Três 
Tempos da 
PUC 

O Padre Laércio Dias de Moura, 
S.J., reitor da PUC em 1993, 
discutindo as linhas do futuro da 
Universidade, comentou sobre a 
crise do modelo de apoio 



institucional à pós-graduação e à 
pesquisa no Brasil, que estavam 
vivendo. 

04/1993 à 
12/1994 

não  3 junho-
julho/9
3 

Cetuc 
apresentará 
softwares e 
encontro de 
telecomunicaç
ões 

Estava previsto a demonstração de 
softwares desenvolvidos pelos 
profissionais do CETUC, na 1993 
SBMO International Microwave 
Conference em agosto de 1993. A 
Diretora do Centro, Marlene Sabino 
Pontes assinala a importância dos 
trabalhos realizados pelo CETUC 
para o mundo. 

04/1993 à 
12/1994 

não 5 junho-
julho/9
3 

A sintonia de 
dois doutores 

Professores de tempo contínuo da 
PUC do Departamento de 
Comunicação Social e dão aula de 
Comunicação e Literatura, Renato 
Cordeiro Gomes e Vera Figueiredo. 
Ambos fizeram mestrado na PUC e 
a defesa de tese de doutorado, 
também. Renato faz parte do 
departamento desde 73 e Vera em 
79. 

04/1993 à 
12/1994 

Reitor 2agosto 
- 
setemb
ro 
1993 

Novas Idéias, 
Antigos ideais 

O Padre Laércio Dias de Moura, 
S.J., reitor da PUC em 1993, 
discutindo as linhas do futuro da 
Universidade, disse que o modelo 
que se queria conservar naquela 
época, é o da presença, ao lado da 
graduação, da pesquisa e da pós-
graduação. 

04/1993 à 
12/1994 

não 3agosto 
- 
setemb
ro 
1993 

Convênio 
reinventa 
tradição na 
sociologia 

O coordenador da Pós-Graduação 
da PUC, professor Paulo Fernando 
Carneiro de Andrade e a Diretora 
do Museu Nacional de Belas-
Artes(MNBA), Heloísa Aleixo 
Lustosa, firmaram um termo de 
cooperação técnica entre a PUC-
Rio, o Instituto Brasileiro de 
Patrimônio Cultural (IBPC), a 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
(FAPERJ) e a Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE) para 
desenvolver a pesquisa. 

04/1993 à 
12/1994 

não 3dez/93 Assinado 
Convênio com 
Finep 

Foi firmado um convênio entre a 
Finep e a PUC-Rio, através do CTC. 
O convênio referia-se a 22 projetos 
aprovados, recebendo a PUC-Rio 
U$$2 milhões ao todo. O Decano do 
CTC, Luiz Carlos Scavarda do 
Carmo e o Presidente da Finep, 
Lourival Mônaco, comentaram 
sobre o assunto. 

04/1993 à 
12/1994 

não 4dez/93 Mestrado em 
Design 

As aulas do Mestrado em Design 
estavam previstas para o primeiro 
período letivo de 1994.  O Curso é 
oferecido pelo Departamento de 



Artes e era o único curso do CTCH 
que não tinha pós-graduação. O 
Diretor do Departamento de Artes, 
Alfredo Jefferson de Oliveira, sobre 
a importância do Mestrado, um 
projeto existia há oito anos. 

04/1993 à 
12/1994 

não 4 jul/94 Mestrado do 
IRI desenvolve 
seis linhas de 
pesquisa 

Sendo uma das pioneiras, no 
estudo de Relações Internacionais 
no Brasil, a PUC-Rio além do 
Mestrado desenvolvia em 1994, 
seis linhas de pesquisa. A Diretora 
do IRI, Sônia de Camargo, comenta 
sobra as expectativas do 
Departamento, a características de 
seus alunos, atividades realizadas, 
dentre outros assuntos. 

04/1993 à 
12/1994 

não 5 jul/94 Química: o 
departamento 
de um milhão 
de dólares 

Somando todos os equipamentos 
de última geração o Departamento 
de Química valia em 1994 U$$1 
milhão. O Departamento enfrentava 
a sua melhor fase, além da 
classificação A dos cursos de 
Mestrado e Doutorado, contava 
ainda com o apoio do governo às 
pesquisas desenvolvidas por 
núcleos e aplicadas à prática. O 
professor Pércio Farias comenta o 
assunto. 

04/1993 à 
12/1994 

não 5 jul/94 CTC inova 
para atrair 
fontes de 
recursos 

O Decanato do CTC, sob a direção 
de Luiz Carlos Scavarda, em 1994 
já começava a dar sinais de 
mudança, isso porque o objetivo 
principal era diversificar novas 
fontes de recursos e aumentar as 
atividades do CTC. O decano 
comenta sobre a crise enfrentada 
pelo Departamento em função da 
falta de verbas, e reafirma a 
necessidade de parcerias. 

04/1993 à 
12/1994 

não 6 jul/94 Geotecnia 
produziu 150 
teses desde os 
anos 60 

O programa de Mestrado em 
Geotecnia oferecido pelo 
Departamento de Engenharia Civil 
alcançou, no final de junho de 
1994, um total de 150 teses 
defendidas desde a sua implantação 
em 1965. O mantinha nível A na 
classificação da Capes. O 
Coordenador do Departamento, 
professor Celso Romanel, além de 
outros assuntos se queixou da 
ausência de financiamentos 
governamentais nos últimos anos e 
ressaltou a importância de se 
investir em pesquisas na área de 
Geotecnia para a Engenharia 
Brasileira. 



04/1993 à 
12/1994 

não 5out/94 Economia 
forma quadros 
para políticas 
de governo 

A reportagem mostra um quadro 
com o nome e cargo ocupado, pelos 
professores licenciados em 
Economia formados pela PUC que 
ocupavam cargos de governo. A 
professora Marina Figueira de Mello, 
o Decano do CCS, economista Luiz 
Roberto Cunha, Gustavo Gonzaga, 
um dos que fundaram o curso de 
doutorado e alguns alunos 
formados pela PUC, comentam a 
excelência do curso. 

04/1995 à 
12/1996 

não 1maio/  
junho  
1995 

Bevilacqua fala 
sobre projeto 
da Faperj para 
platéia de 
pesquisadores 

O ex-Vice-Reitor Acadêmico da 
PUC(de 1980 à 1984), e atual 
Diretor Científico da Faperj em 
1995, o professor Luiz Bevilacqua 
mostrou no RDC, o novo plano de 
ação da instituição. Bevilacqua 
falou sobre a estrutura da Faperj, 
que contava com quatro 
professores da PUC, além disso 
mostrou os projetos e atividades 
que a Faperj estava desenvolvendo, 
para um maior fomento à pesquisa 
no Estado. 

04/1995 à 
12/1996 

não 2ago/95 "Ou Isto ou 
Aquilo" - Pós - 
Graduação, 
Pesquisa, 
Universidade e 
Sociedade 

A Coordenadora Central de Pós-
Graduação e Pesquisa e professora 
do Departamento de História, 
professora Margarida de Souza 
Neves comenta sobre a Pós-
Graduação, Pesquisa, Universidade 
e Sociedade. 

04/1995 à 
12/1996 

não 3out/95 Margarida 
coordena a 
pesquisa e a 
pós 

A professora Margarida de Souza 
Neves, assumiu em março de 1996 
a CCPG da PUC. Dentre outros 
assuntos, Margarida comenta sobre 
a importância da união dos Centros 
com a CCPG, a fim de que o 
trabalho seja conjunto. 

04/1995 à 
12/1996 

não 5 jan/06 Novo diretor 
assume a 
Faperj 

O Professor Carlos Valois Maciel 
Braga, Diretor do Ituc e membro do 
corpo docente do Departamento de 
Engenharia Mecânica da PUC-Rio, 
foi nomeado pelo Governador 
Marcello Alencar para a Diretoria da 
Faperj em dezembro de 1995. Na 
entrevista ao Jornal da PUC, Carlos 
comenta sobre os recursos 
disponíveis para a pesquisa no ano 
de 1996 e revela as idéias previstas 
para implantar na Fundação. 

04/1995 à 
12/1996 

não 4abril/ 
maio  
1996 

Design no 
Brasil - 
Primeira tese 
de mestrado 

  



04/1995 à 
12/1996 

não 5 julho/ 
agosto  
1996 

José Pelúcio 
Ferreira recebe 
o título de 
Benemérito da 
Universidade 

O Conselho Universitário concedeu 
a José Pelúcio Ferreira o título de 
Benemérito da Universidade em 
junho de 1996, como forma de 
manisfestar gratidão pelos 
trabalhos que desenvolveu junto a 
ela. O título, maios honraria 
concedida pela PUC, só havia sido 
dado a Roberto Marinho, pela 
doação do terreno que hoje é a 
PUC-Rio. José Pelúcio comenta 
sobre a atuação da Faperj, Funtec, 
dentre outros órgãos e o ex-Reitor 
da PUC-Rio padre Laércio Dias de 
Moura afirma ainda que em todos 
os cargos que Pelúcio ocupou, ele 
se lembrou da PUC. 

04/1995 à 
12/1996 

não 10 julho/ 
agosto  
1996 

Novidades na 
pós - 
graduação 
médica 

Dirigida em 1996 pelo professor 
Paulo Niemeyer Filho, estava 
prevista várias mudanças para a 
Escola, dentre elas a sua 
modernização. Niemeyer comenta 
ainda o problema enfrentado diante 
da falta de verbas. 

04/1995 à 
12/1996 

não 3nov/96 Pós - 
Graduação é 
discutida em 
encontro 

49 reitores vindos de grandes e 
pequenas universidades se 
reuniram em outubro de 1996 na 
PUC-Rio para participar do Fórum 
Regional de Pró-Reitores do 
Sudeste. Foram discutidos os 
documentos distribuídos pela Capes 
sobre questões relativas à pós-
graduação e pesquisa no Brasil e o 
objetivo foi multiplicar as 
discussões sobre a avaliação dos 
programas de pós-graduação, 
relação graduação/pós-graduação, 
entre outros, de forma que no 
seminário nacional promovido pela 
Capes, seja recolhido o que se 
debateu. 

04/1995 à 
12/1996 

não 3dez/96 Professor 
Lucena recebe 
de FH a Grã-
Cruz por 
mérito 
científico 

Em dezembro de 1996, Lucena foi 
condecorado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso com a 
Grâ-Cruz da Ordem Nacional do 
Mérito Científico. Lucena comenta 
sobre o prêmio. 

04/1995 à 
12/1996 

não 5dez/96 Trinta anos de 
excelência - 
Departamento 
de Matemática 
aniversaria e 
lembra tempos 
heróicos 

O Instituto de Matemática da 
Universidade Católica(IMUC), 
completou trinta anos como 
entidade autônoma em dezembro 
de 1996.José Bosco Pitombeira, um 
dos mais antigos professores do 
departamento recordou a 
dificuldade enfrentada diante da 



necessidade de se criar um 
programa de doutorado em 1971. 

04/1997 à 
12/1998 

não 3 abr/97 Física sob 
nova direção 

Tomou posse para o cargo de 
Diretor do Departamento de Física 
em março de 1997, o professor 
Ênio da Frota Silveira, que até 
então era coordenador do 
Laboratório Van De Graaff. Um dos 
projetos propostos pelo novo 
diretor era a criação de um museu 
da Universidade, que conte a 
história do Departamento de Física. 
O acervo do museu seria 
constituído de depoimentos, 
instrumentos, manuscritos e outros 
documentos científicos de 
relevância histórica, sob a forma de 
fotos, filmes vídeos e CD roms. 

04/1997 à 
12/1998 

desafios 
do 
mercado 

6 abr/97 Excelência do 
curso de 
Economia 
garante boas 
opções de 
emprego aos 
profissionais 

Em entrevista ao Jornal da PUC, o 
Diretor do Departamento de 
Economia, Marcelo de Paiva Abreu 
aborda vários temas relacionados 
ao futuro profissional do estudante 
de Economia, ao mesmo tempo que 
sinala o envolvimento do aluno da 
PUC com pesquisas orientadas por 
professores bem como a 
contribuição por todos reconhecida 
que o Departamento vinha dando 
ao desenvolvimento dos estudos e 
da prática da Economia no Brasil. 

04/1997 à 
12/1998 

não 8 jul/97 Cubanos 
elegem a PUC 
para a pós - 
graduação 

Cubanos vieram para o Brasil 
atraídos pelos programas de 
mestrado e doutorado da PUC. A 
vinda desses estudantes já 
formados em Engenharia Física em 
Cuba tem a ver com a crise 
econômica em seu país. Sob o 
bloqueio dos Estados Unidos e sem 
o apoio dos países socialistas, Cuba 
"teve que reestruturar todas as 
suas relações de caráter científico 
para países da América Latina, e o 
Brasil é um dos de maior nível 
científico". Para eles o ensino em 
Cuba não é inferior ao daqui, mas 
lá se tem menos recursos 

04/1997 à 
12/1998 

PUC 
Memória 

3 set/97 60 anos de 
Serviço Social 
- Um 
departamento 
que fez 
história  

Para completar os 60 anos do 
Departamento de serviço Social e 
os 25 do curso de mestrado foi 
organizada uma homenagem a 
antigos professores, diretores, 
coordenadores e colaboradores. O 
programa comemorativo contou 
dentre outras coisas, com o 
lançamento da revista "O Social em 



Questão", produzida pelo Programa 
de Pós-Graduação em Serviço 
Social da PUC e uma trajetória do 
Departamento. 

04/1997 à 
12/1998 

PUC 
Memória 

3 set/97 Solidariedade 
pioneira 

Maria Amália de Aroso e Irene 
Tavares de Sá, relembram de suas 
participações no início da 
universidade e do Serviço Social no 
país. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 set/97 Matemática 
tem espaço na 
área de 
computação 

Craizer, professor de matemática 
da PUC, destaca a qualidade do 
curso de matemática da PUC, "O 
estudante é muito bem aceito na 
pós-graduação", Fala sobre a 
grande número de alunos que 
fazem doutorado no exterior, mas 
fazem o mestrado no Brasil, pela 
excelente qualidade. Fala também 
sobre a importância da carreira de 
pesquisa. 

04/1997 à 
12/1998 

não 3 out/97 Novo titular de 
Matemática 
ressalta a 
importância da 
pesquisa 
acadêmica 

Carlo Tomei, nomeado professor 
titular de matemática em setembro 
de 1997. Tomei fala sobre a sua 
trajetória de estudante e afirma 
que a situação da matemática em 
1997 era muito boa e melhor do 
que em muitos países do chamado 
primeiro mundo. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 out/97 Física da PUC 
comemora 40 
anos de 
realizações 

Um dos primeiros professores 
formados pelo Departamento de 
Física, Paulo Costa Ribeiro, em 
1997 professor da Universidade 
relembra os primeiros anos do 
ensino de Física na Universidade. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 out/97 O itinerário de 
um mestrado 
com história 
de excelência 

O Programa de Pós-Graduação em 
História Social da Cultura, sempre 
com conceito A da Capes, 
completou 10 anos de existência. 
Um dos principais motivos para 
comemorar foi a seleção do curso 
pelo Pronex e a criação do 
Doutorado. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 out/97 Aniversário de 
uma pós 
conceito A 

Considerado um dos melhores 
mestrados do país, o Programa de 
pós-graduação do Departamento de 
Educação comemorou 30 anos em 
novembro de 1997. Na 
comemoração foi discutida o rumo 
da pós-graduação no país e na 
Universidade. 

04/1997 à 
12/1998 

não 3 nov/97 ABL com 
portas abertas 
para a PUC 

Estava previsto para o ano de 1998 
um convênio entre a Universidade e 
a Academia Brasileira de Letras. 
Foram os alunos da pós-graduação 
que tiveram a idéia de propor a 
parceria com a ABL, tendo como 



grande responsável a professora do 
Departamento Eliana Yunes. 

04/1997 à 
12/1998 

não 4 nov/97 Sangue novo 
na direção do 
Departamento 
de Economia 

Gustavo Gonzaga, terceira geração 
de ex-alunos chegou a direção do 
Departamento de Economia em 
1997. Seu plano era o de manter o 
padrão de qualidade que fez do 
Curso de Economia da PUC um dos 
mais conceituados do País. Gustavo 
comenta sobre a fama do 
Departamento fala sobre o esforço 
para se criar a pós-graduação. 

04/1997 à 
12/1998 

não 4 nov/97 Educação 
celebra três 
décadas de 
sua pós - 
graduação 

O início do programa de Mestrado 
em Educação na PUC, o primeiro 
mestrado em Educação no Brasil foi 
lembrado pela professora Vera 
Candau na celebração de três 
décadas da pós-graduação de 
Educação na PUC-Rio. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 nov/97 Aula virtual já 
é uma 
realidade na 
Informática 

O professor Carlos Lucena, 
preparou para a disciplina de pós-
graduação em Informática 
"Sociedade Informação" uma 
homepage através da qual as aulas 
poderiam ser vistas ao vivo pelos 
alunos. 

04/1997 à 
12/1998 

não 3 dez/97 Luís Roberto 
Cunha inicia 
quinto 
mandato como 
Decanato do 
CCS 

 O professor Luís Roberto Cunha foi 
reduzido ao quinto mandato como 
Decano do CCS e sua meta era 
investir na criação de novos cursos 
de pós-graduação e avançar 
tecnologicamente em todos os 
departamentos. 

04/1997 à 
12/1998 

não 6 dez/97 Quatro 
décadas de 
excelência 
comprovada - 
As histórias e 
as pessoas 
que fizeram os 
40 anos do 
Departamento 
de Física 

Foi comemorado o 40º aniversário 
do Departamento de Física num 
encontro cheio de histórias de 
pessoas que fizeram a Física da 
PUC. 

04/1997 à 
12/1998 

não 4 mai/98 Corte de 
bolsas de 
pesquisa 
prejudica pós - 
graduação 

Em outubro de 1998, houve um 
corte de aproximadamente 12,5% 
nas bolsas existentes, sem levar 
em conta o surgimento de 
mestrado e de doutorado. A 
Coordenadora Central Da Pós-
Graduação e Pesquisa da PUC-Rio, 
Margarida de Souza Neves, 
comenta sobre o risco ao futuro da 
pós-graduação. 

04/1997 à 
12/1998 

não 2 out/98 A Pós - 
Graduação na 
PUC-RIO 

A Coordenadora Central de Pós-
Graduação e pesquisa da PUC-Rio e 
Professora do Departamento de 



História, comenta sobre a Pós-
Graduação na PUC-Rio. Em seu 
texto Margarida lamenta a crise 
vivida pela Universidade no 
momento. 

04/1997 à 
12/1998 

não 5 out/98 Mestres em 
Metrologia são 
pioneiros 

Foi criado na PUC-Rio o mestrado 
em Metrologia para a Qualidade 
Industrial, de onde saíram alguns 
dos primeiros Mestres em 
Metrologia do Mundo. O Diretor do 
ITUC e coordenador do Mestrado 
em Metrologia da PUC, Sergio Leal 
Braga comenta sobre o pioneirismo 
na PUC nesse tipo de mestrado. 

04/1997 à 
12/1998 

não 3 nov/98 Aos 30 anos, 
Curso de 
Letras é 
escolhido o 
melhor do país 

Trinta anos após a sua criação o 
Departamento de Letras da PUC-
Rio, foi eleito o melhor do país pelo 
Guia Abril. A diretora Liliana Cabral 
atribuiu esta posição às diferentes 
habilitações que o curso oferece. A 
professora Cleonice Berardinelli, 
que leciona na Universidade desde 
1963, comenta sobre o trabalho na 
pós-graduação. 

04/1999 à 
12/2000 

não 4 jul/99 Nova pós-
graduação em 
Engenharia de 
Petróleo 

Atento ao processo de privatização 
da Petrobras, estava previsto pela 
PUC-Rio o oferecimento da Pós-
Graduação "Lato Sensu" em 
Especialização em Engenharia de 
Petróleo promovido pelo CCE a 
partir de setembro de 1999. 

04/1999 à 
12/2000 

não 4novemb
ro /  
dezemb
ro  
1999 

Estudantes da 
pós lançam 
revista 
interdisciplinar 

Mestrandos e Doutorandos 
lançaram em novembro de 1999 a 
revista "Após". A revista "Após" 
mostra quais linhas estão sendo 
pesquisadas e o que está sendo 
questionado dentro da 
Universidade. 

04/1999 à 
12/2000 

não 7 ago/00 Curso forma 
"experts" em 
engenharia de 
petróleo 

A primeira turma do curso de 
Especialização em Engenharia de 
Petróleo, ministrado pelo CCE teve 
a sua formatura em agosto de 
2000, vale lembrar que o curso de 
pós-graduação lato sensu é inédito 
no país. 

04/1999 à 
12/2000 

não 9 out/00 Curso de 
Pitanguy 
comemora 40 
anos e dá 
ajuda a 
crianças 

Comemorando os 40 anos do curso 
de pós-graduação em cirurgia 
plástica, alunos do curso que é 
vinculado à Escola Médica de Pós-
Graduação da PUC-Rio organizaram 
junto com o professor Ivo Pitanguy, 
a Semana da Criança, na qual 
fizeram cirurgias reparadoras em 
cinco hospitais públicos do Rio. 
Pitanguy comenta sobre o assunto. 



04/2001 à 
12/2002 

não 5 abr/01 IRI será 
pioneiro em 
doutorado 

Estava previsto para o segundo 
semestre de 2001, o início do 
primeiro curso de doutorado em 
Relações Internacionais do Brasil 
através do IRI. A diretora do 
Instituto, Sônia Camargo ressalta a 
importância do curso. 

04/2001 à 
12/2002 

não 9 ago/01 Ex-alunos 
apresentam 
teses na Nasa 

Dois ex-alunos da PUC-Rio 
formados em Engenharia de 
Computação, apresentaram na 
Nasa suas teses de Mestrado. Ao 
longo do período de mestrado em 
Engenharia Elétrica na PUC, Helio 
Sinohara e Cristina Santini 
desenvolveram vários projetos em 
parceria. 

04/2001 à 
12/2002 

não 11 set/01 Primeira em 
pós - 
graduação 

A Capes avaliou a PUC-Rio como a 
Universidade com melhor média 
nos cursos de pós-graduação 
"stricto sensu" no país. O Vice-
Reitor, padre Pedro Magalhães 
Guimarães Ferreira comenta sobre 
a facilidade de concentrar os 
melhores no campus da PUC, 
devido a distribuição de bolsas. 

04/2001 à 
12/2002 

não 5abr/02 Primeira tese 
de doutorado 
em História é 
sobre 
educação 

Ana Alice se tornou a autora da 
primeira tese de doutorado em 
História na PUC-Rio. O assunto de 
sua tese foi sobre a educação. A 
professora comenta sobre o 
descaso das autoridades com 
relação ao ensino público primário, 
faz relação com o passado e 
ressalta o verdadeiro trabalho do 
historiador. 

04/2001 à 
12/2002 

não 3 julho/a
gosto 
2002 

Sônia 
Giacomini 
promete 
continuidade 
na Sociologia 

Tomou pose em junho de 2002, 
para o cargo de diretora do 
Departamento de Sociologia, a 
professora Sônia Giacomini.  A 
professora afirmou ter como 
responsabilidade, manter o 
departamento no rumo de 
crescimento, buscando solidificar a 
pós-graduação lato-sensu, e 
promover a implementação da pós 
stricto-sensu. 

04/2001 à 
12/2002 

não 3 julho/ 
agosto  
2002 

Academia 
Brasileira de 
Ciências 
recebe 
professor 
Boisson 

O professor José Roberto Boisson, 
doutor em Engenharia Elétrica foi 
empossado em junho de 2002 na 
Academia Brasileira de 
Ciências(ABC). Em entrevista ao 
Jornal da PUC, Boisson comentou 
sobre a sua carreira e as 
perspectivas futuras do seu ramo 
de atuação. 



04/2001 à 
12/2002 

não 3 out/02 Seminário de 
doutorandos 
celebra 
aniversário de 
Félix Pastor 

Responsável pela formação de mais 
de 50 doutores em Teologia no 
Brasil, o padre Félix Pastor, 
professor da PUC e da Universidade 
Gregoriana de Roma, foi 
homenageado e agosto através do 
seminário "O Mistério e a História" 
que antecipou as comemorações 
dos 70 anos do Padre. 

04/2001 à 
12/2002 

não 5 out/02 PUC aumenta 
representativid
ade na Ordem 
Nacional do 
Mérito 

Seis professores da PUC-Rio, em 
reconhecimento à contribuição à 
Ciência e à Tecnologia, receberam 
do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a Ordem Nacional do 
Mérito Científico. Dentre outros 
professores, a professora Margarida 
Souza Neves destacou a 
importância do reconhecimento do 
Departamento de História, já que a 
homenagem geralmente é dedicada 
às áreas exatas e tecnológicas. 

04/2001 à 
12/2002 

Opinião/ 
No 
Campus 

25 à 
18/12/2
002 

35 anos da 
pós - 
graduação em 
Engenharia de 
Produção 

O Departamento de Engenharia 
Industrial comemorou, em 
novembro de 2002 o 25º 
aniversário da primeira dissertação 
de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de 
Produção. Em comemoração foi 
realizado um simpósio composto 
por uma mesa-redonda sobre a 
Pós-graduação no país, e um painel 
sobre ciência, tecnologia, inovação 
e desenvolvimento. 

03/2003 à 
12/2003 

academia 521/3/20
03 

PUC abre 
doutorado em 
Design 

O Departamento de Artes e Design 
da PUC-Rio criou o primeiro 
doutorado em Design da América 
Latina. Segundo Anamaria de 
Moraes, uma das professoras 
responsáveis pelo doutorado, o 
doutorado foi consequencia do 
crescimento da área de Design. 

03/2003 à 
12/2003 

academia 524/4/20
03 

Mestrado em 
Comunicação 
reúne teoria e 
prática 

A Universidade estava abrindo em 
2003 dez vagas para a pós-
graduação stricto sensu. Com isso 
os interessados já podiam concorrer 
ao título de Mestre em 
Comunicação Social pela PUC-Rio. 
O coordenador do curso de pós em 
Comunicação Social, professor 
Renato Cordeiro Gomes e o 
professor Miguel Pereira que 
também faziam parte do corpo 
docente do mestrado, comentaram 
sobre o assunto. 

03/2003 à 
12/2003 

academia 718/8/20
03 

Universidade é 
pioneira em 

Os estudos de Geotecnia Ambiental 
foram implantados pioneiramente, 



estudos de 
Geotecnia no 
país 

pela PUC-Rio na década de 80. O 
professor Tácio Mauro, que faz 
parte da equipe de pesquisas 
assinalou que através das teses de 
doutorado de geólogos da PUC-Rio, 
foi feito o primeiro mapa de risco 
da cidade, no início da década de 
90. 

03/2003 à 
12/2003 

academia 54/9/200
3 
Aposta em 
novidades na 
Comunicação e 
Artes 

O curso de Comunicação Social da 
PUC-Rio começou as aulas de 
mestrado em 2003, enquanto que o 
de Desenho Industrial finalizou o 
primeiro semestre da única turma 
de doutorado em Design da 
América Latina. A abertura do curso 
de pós-graduação em Comunicação 
Social fez com que a PUC-Rio fosse 
uma das quatro universidades do 
estado a ter mestrado na área. Em 
Design a situação não é muito 
diferente, pois é o único doutorado 
da América Latina. 

03/2003 à 
12/2003 

Opinião / 
Pelo 
Campus 

22/10/20
03 

Pró-reitores 
discutem 
ensino 

O diretório do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores e Pesquisa se reuniram 
na PUC em setembro de 2003, a 
fim de antecipar as questões a 
serem levadas ao Fórum e aos 
encontros com o Ministro da 
Educação, Cristóvam Buarque e 
com a Capes. O intuito do Fórum é 
discutir questões sobre a 
flexibilização da pós-graduação nas 
diferentes regiões do país sem 
perda de qualidade e a busca da 
simetria do ensino. 

03/2003 à 
12/2003 

Pelo 
Campus 

32/10/20
03 

Escola Médica 
completa 50 
anos 

A escola Médica de Pós-Graduação 
da PUC-Rio completou 50anos no 
dia 7 de outubro de 2003. Os 
professores da EMPG comentam 
sobre o assunto e relembram o 
momento fundador. 

03/2003 à 
12/2003 

Pelo 
Campus 

330/10/2
003 

Emoção nos 
60 anos de 
Lucena 

Primeiro coordenador de pós-
graduação da PUC-Rio e duas vezes 
diretor do DI, decano do CTC e 
vice-reitor, professor titular de 
informática desde 1982, José Carlos 
Pereira de Lucena, do 
Departamento de Informática (DI), 
comemorou seus 60 anos em 
outubro de 2003. O aniversário de 
Lucena foi uma oportunidade para o 
DI também contar a sua história, o 
resultado foi o livro Carlos José 
Pereira de Lucena, pioneiro da 
Informática, que também foi 
lançado no dia da homenagem. 



03/2003 à 
12/2003 

academia 62/12/20
03 

Direito faz 
história 

Estava previsto para o dia 5 de 
dezembro de 2003, a defesa da 
primeira tese de doutorado da 
história do Departamento de Direito 
da PUC-RIO, pela juíza federal 
Fernanda Duarte, aluna da primeira 
turma de doutorado da 
Universidade, aberta no segundo 
semestre de 1999. Fernanda 
comenta sobre a responsabilidade 
de ser a primeira pessoa a defender 
uma tese de doutorado na 
Universidade. 

03/2004 à 
12/2004 

Pelo 
Campus 

330/3/20
04 

Dia especial 
para a 
professora 
Cleonice 

No dia 17 de março de 2004, a 
professora Cleonice Serôa da Motta 
Berardinelli, do Departamento de 
Letras proferiu sua primeira Aula 
Inaugural na Universidade e 
realizou a centésima orientação de 
pós-graduação de sua carreira.  

03/2004 à 
12/2004 

Pelo 
Campus 

330/3/20
04 

Doutorado e 
cinema são 
metas 

Posse do novo diretor do 
Departamento de Comunicação 
Social, professor César Romero 
Jacob, que substituiu o professor 
Miguel Pereira. Romero já exerceu 
o cargo entre 1986 e 1988. Um de 
seus principais objetivos na nova 
administração é o doutorado. 

03/2004 à 
12/2004 

Panoram
a 

615/4/20
04 

A PUC nos 
anos de 
chumbo 

O Vice-Reitor Augusto Sampaio, o 
reitor de 1962 a 1970, padre 
Laércio Dias de Moura, dentre 
outros recordam a PUC nos anos de 
chumbo.  

03/2004 à 
12/2004 

Pelo 
Campus 

321/5/20
04 

Nova direção 
para Artes e 
Design 

Posse da nova diretora do 
departamento de artes e Design, 
Rejane Spitz, no dia 13/05/04. 
Rejane que está na PUC há 30 anos 
vai ocupar o cargo do professor 
Alfredo Jefferson, que assumirá a 
CCG.  

03/2004 à 
12/2004 

Pelo 
Campus 

33/7/200
4 
Trabalho 
Social 
reconhecido 

Homenagem a professora do 
departamento de Serviço 
Social,  Ilda Lopes Rodrigues pelo 
seu trabalho realizado. Ilda leciona 
na Universidade desde 1967, dá 
aulas na pós-graduação, já foi 
coordenadora do curso de 
mestrado, de 1978 a 1988, período 
em que se consolidava o apoio que 
a Capes concede aos programas de 
mestrado. " Trabalhamos com os 
coordenadores dos cursos que 
existiam na década de 80 junto ao 
CNPQ para que a área de Serviço 
Social fosse incluída como uma 
área beneficiária da ajuda 



governamental para concessão de 
bolsas e projetos de pesquisa" 
lembra Ilda. 

03/2004 à 
12/2004 

Opinião/
Pelo 
Campus 

217/9/20
04 

Mestrado de 
COM faz 
seminário 

O Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social realizou em 
setembro de 2004 o 1º Seminário 
de Dissertação de mestrado. 
Coordenador do programa e autor 
da iniciativa, o professor Renato 
Cordeiro Gomes ressaltou que a 
meta do Departamento de 
Comunicação da PUC era consolidar 
o programa de mestrado, para, no 
futuro, pleitear o curso de 
doutorado. 

03/2004 à 
12/2004 

Academi
a 

717/9/20
04 

Universidade 
cria mestrado 
em atuária 

Foi criado em 2004 o IAPUC. O 
instituto, estava previsto para 
oferecer o primeiro curso de 
mestrado em atuária da América 
Latina. A coordenadora acadêmica 
do IAPUC, professora Fernanda 
Chaves Pereira comentou sobre a 
importância de uma discussão 
profunda na área. 

03/2004 à 
12/2004 

Academi
a 

521/10/2
004 

Do pequeno 
azul ao Palácio 
do Planalto 

Grupo de professores da PUC-Rio 
que criou o real continuava 
influenciando a política econômica 
do país. 

03/2004 à 
12/2004 

Academi
a 

521/10/2
004 

Gustavo 
Franco: Lula 
não pode 
mudar a 
economia 

Ex-presidente do Banco Central e 
professor do Departamento de 
Economia da PUC, Gustavo Franco 
em entrevista ao Jornal da PUC, 
defende a tese de que o 
pensamento econômico 
implementado na Era FHC é 
inevitável no mundo atual(2004), e 
que Lula não tem saída, a não ser 
mantê-lo. 

03/2004 à 
12/2004 

Academi
a 

621/10/2
004 

Alunos de pós 
realizam fórum 
de 
comunicação 

Foi realizado em setembro de 2004, 
o 1º POSCOM/PUC-Rio, organizado 
por alunos do programa de pós-
graduação em Comunicação Social 
da Universidade. O Fórum contou 
com a participação de alunos da 
UFRJ, Uerj e UFF, que 
apresentaram trabalhos e abriram 
espaço para discussão em mesas 
de debates. 

03/2004 à 
12/2004 

Pelo 
Campus 

35/11/20
04 

Adriano Pilatti 
assume o 
Departamento 
de Direito 

Após 2 anos e meio no comando do 
Departamento de Direito, o 
professor João Ricardo Wanderley 
Dornelles transferiu a diretoria para 
o professor Adriano Pilatti, no dia 
28/10/2004. Pilatti, ex-aluno de 
mestrado da PUC, há treze anos 
abandonou uma sólida carreira 



como assessor parlamentar do 
governo, em Brasília para se 
dedicar integralmente a PUC, que 
passava por um momento de 
dificuldade. 

03/2005 à 
12/2005 

na 
estante 

410/3/20
05 

Representaçõe
s e práticas 
sociais em 
lançamento 

1º Seminário do Programa de Pós 
em Comunicação Social da PUC-Rio 
em maio de 2003, a partir dos 
trabalhos expostos no seminário 

03/2005 à 
12/2005 

academia 631/3/20
05 

Professores 
participam de 
censo pioneiro 
de animação 

Pesquisa inédita que vai mapear o 
quadro de animação no País; Sobre 
as produções feitas na PUC Cláudia 
Bolshaw explica que a pesquisa irá 
englobar a Universidade a partir do 
curso de Pós, que forma sua 1ª 
turma em março. A PUC é a única 
Universidade do brasil a oferecer 
curso de pós na área. 

03/2005 à 
12/2005 

academia 59/6/200
5 
Comunicação 
inaugura nova 
fase - Pós do 
departamento 
forma 1º 
mestre  

Formação da 1ª mestre em 
comunicação; "Acho que o 
mestrado no dia de hoje, se realiza 
como programa consolidado" Prof. 
Miguel Pereira 

03/2005 à 
12/2005 

academia 59/6/200
5 
Palestra 
comemora 40 
anos de cursos 
de pós 

Importância da atuação da Capes 
para o desenvolvimento da pós-
graduação no brasil e para a PUC, 
em particular; Comemoração dos 
40 anos dos 1º cursos de pós do 
país, nas áreas das Engenharias, 
Educação e Psicologia 

03/2005 à 
12/2005 

academia 524/6/20
05 

Uma década 
de Pós em 
Design 

Seminário 10 anos do Programa de 
Pós em Design; 1º curso de pós-
graduação criado na gestão no 
cargo de reitor do Padre Hortal; 
Artes era o único departamento do 
CTCH a não ter pós 

03/2005 à 
12/2005 

pelo 
campus 

324/11/2
005 

Pós de letras 
comemora 35 
anos e reúne 
alunos e 
mestres da 1ª 
turma  

Mestres e alunos da 1ª pós-
graduação se reencontram; 
discutiram assuntos como: desafios 
ultrapassados e aqueles que virão, 
memórias, dentre outros; "A pós 
graduação em letras foi uma das 
pioneiras na Universidade ao lado 
de Educação e Psicologia". 

03/2005 à 
12/2005 

pelo 
campus 

424/11/2
005 

Debate aquece 
40 anos da 
pós em 
Educação 

Seminário debateu conquistas e 
problemas do curso de Educação da 
PUC-Rio, o seminário teve 
apresentações de vários ex-alunos 
e discutiu o papel da pesquisa na 
melhoria do sistema educacional, 
dentre outros assuntos, " O curso é 
pioneiro no Brasil e nota máxima da 
Capes" 



03/2005 à 
12/2005 

Especial 
Abraji 
(academi
a) 

724/11/2
005 

Estudo busca 
soluções para 
siderurgia 

Estudo com o objetivo de 
diagnosticar problemas e receitar 
soluções para a siderurgia nacional 
(proposta do relatório Diagnóstico 
da Siderurgia Brasileira. 

03/2005 à 
12/2005 

Especial 
Abraji 
(pelo 
campus/
cultura) 

824/11/2
005 

Jornalismo e 
cinema no II 
Poscom 

Fórum dos alunos da pós-
graduação em Comunicação Social 
da PUC-Rio, mestrandos 
apresentaram seus estudos e 
projetos à comunidade acadêmica. 

03/2005 à 
12/2005 

academia 519/12/2
005 

Quatro 
décadas da 
pós do CTC 

Celebração de 40 anos da pós do 
CTC, assim como o número de pós-
graduações; Recapitulação dos 40 
anos (Parise) com fotos e 
depoimentos 

03/2006 à 
08/2006 

academia 716/3/20
06 

Excelência 
acadêmica do 
CTCH 
reconhecida 
mundialmente 

A PUC ficou entre as cem melhores 
universidades do mundo na área de 
humanidades, artes e letras, no 
ranking promovido pela revista 
inglesa The Times Higher Education 
Supplement. Maria Clara Bingemer, 
decana do CTCH, comentou sobre o 
prêmio e citou o aumento pela 
busca do curso de filosofia, 
sobretudo em pós-graduação. O 
CTCH se destaca pela sua pós-
graduação, pois foi o Centro que 
teve o primeiro programa de pós-
graduação do Brasil, e todos os 
seus departamentos apresentam 
nota acima de cinco na Capes. 

03/2006 à 
08/2006 

pelo 
campus 

331/3/20
06 

Nota máxima 
da Capes na 
mira da 
Mecânica 

Em cerimônia realizada em março 
na PUC, o novo diretor do 
Departamento de Engenharia 
Mecânica da PUC, professor Arthur 
Martins Barbosa Braga, anunciou 
um dos desafios de seu mandato 
que é a obtenção, no curso de pós-
graduação, do grau máximo da 
Capes. Arthur afirma ainda que o 
Departamento de Engenharia 
Mecânica estava entre os melhores 
de pós-graduação no Brasil. 

03/2006 à 
08/2006 

pelo 
campus 

315/8/20
06 

Nova titular na 
Informática 

Clarisse Sieckenius foi nomeada 
professora Titular do curso de 
Informática em julho de 2006. 
Clarisse comenta sobre a 
titularidade. 

03/2006 à 
08/2006 

pelo 
campus 

315/8/20
06 

Caixa lança 
programa para 
financiar pós 

No dia 3 de julho de 2006, a Caixa 
assinou um convênio com a 
Universidade que pode beneficiar 
cerca de três mil universitários e 
ainda traz vantagens de taxa de 
juros reduzidas e desconto de 10% 
no valor total. O professor José 
Ricardo Bergmann, coordenador 



Central de Pós-Graduação e 
Pesquisa ressalta que esse tipo de 
programa vai beneficiar um número 
maior de alunos que teriam 
dificuldade de pagar seus cursos de 
especialização, mestrado ou 
doutorado. 

03/2006 à 
08/2006 

academia 515/8/20
06 

Prêmio Sucesu 
para 
Informática 

A Associação de Usuários de 
Informática e Telecomunicações 
(Sucesu) indicou os 40 fatos mais 
importantes nas últimas quatro 
décadas dentro do Prêmio Sucesu 
40 anos. A criação do 
Departamento de Informática deu o 
prêmio a PUC-Rio. O coordenador 
de pós-graduação do 
Departamento, professor Marco 
Antônio, diz que o prêmio foi 
merecido pois o Departamento teve 
o primeiro programa de mestrado e 
de doutorado, além de ter sido o 
único a obter a avaliação máxima 
da Capes. 

 

 

PUC Urgente  

Número Data Título Assunto 

254 24 a 
30.05.1993 

Aniversário do 
Laboratório 

Foi realizado no dia 28.05.1993 um workshop 
no Auditório do RDC em comemoração ao 20º 
aniversário do Laboratório F. X. Roser, que 
teve por objetivo oferecer à comunidade 
científica a oportunidade de conhecer o 
trabalho desenvolvido com o acelerador de 
Van de Graaff. 

261 12 a 
18.07.1993 

Arte e 
Arquitetura 

Entre os dias 12 a 16.07.1993 foi realizado no 
RDC o 3º Encontro Nacional dos Programas de 
Pós-Graduação em História da Arte e 
Arquitetura, que foi promovido pelo 
Departamento de História da PUC. 

269 06 a 
12.09.1993 

Encontro de 
Química 

Nos dias 08 a 10.09.1993 foi realizado o VII 
ENQA (Encontro Nacional de Química 
Analítica), promovido pelo Departamento de 
Química. Entre as atividades estavam 
programados cursos, palestras, apresentação 
de trabalhos científicos e exposição de 
aparelhos usados na área. 

272 27.09 a 
03.10.1993 

Convênio 
PUC/FUNENSEG 

No dia 01.10.1993 foi assinado um convênio 
entre a PUC e a Fundação Escola Nacional de 
Seguros (FUNENSEG) no Solar Grandjean de 
Montigny. O convênio foi para o 
desenvolvimento do projeto "IAG Master em 



Seguros", que tinha por objetivo estabelecer 
as bases para a execução de um programa de 
pós-graduação na área de seguros em nível 
de especialização acadêmica. 

282 06 a 
12.12.1993 

Convênio CTC-
FINEP 

No dia 06.12.2006 foi assinado no Salão do 
Conselho Universitário um convênio no valor 
de US$ 2 milhões, entre os departamentos do 
CTC e a FINEP, que iria beneficiar os projetos 
de pesquisa da PUC. 

300 23 a 
29.05.1994 

Incremento da 
Pesquisa 

Diversos departamentos do CTC e várias 
unidades do CCS e do CTCH receberam novos 
equipamentos para pesquisa devido aos 
diferentes convênios com organismos 
nacionais e internacionais. Computadores, 
aparelhos de alta precisão, microscópio 
eletrônico, melhorias nos espaços de ensino e 
pesquisa e outras novidades, foram resultado 
da parceria com diferentes entidades, como a 
FINEP, o CNPq, o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT) e o Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), além de diferentes empresas e 
organismos  internacionais, que deram 
suporte financeiro. 

317 19 a 
25.09.1994 

Relações 
Internacionais 

Estava disponível no IRI o edital de seleção 
para o Mestrado em Relações Internacionais, 
que estava programado para ter início em 
1995. 

327 28.11 a 
04.12.1994 

Química em Foco Entre os dias 30.11 a 04.12.1994 ocorreu nos 
pilotis do Edifício Cardeal Leme um exposição 
de fotos sobre a história do Departamento de 
Química. 

328 05 a 
11.12.1994 

Cadernos de 
Metodologia 

Foi lançado pelo programa de pós-graduação 
do Departamento de Psicologia no dia 
08.12.1994 no Solar Grandjean de Montigny, 
o primeiro número da Revista "Cadernos de 
Metodologia", organizado pela Professora 
Maria Euchares Motta, fruto das reflexões de 
um grupo de Mestrandos em Psicologia. 

339 03 a 
09.04.1995 

Pós-Graduação No sábado, dia 08.04.1995, a Associação de 
Pós-Graduação da PUC sediou o Encontro 
Regional de APGs, da qual participaram 
representantes da pós-graduação de várias 
universidades e centros de pesquisa do 
estado, e do Coordenador Nacional da ANPG. 
O Encontro teve por objetivo discutir a 
situação atual da ciência e tecnologia no Rio 
de Janeiro e a atividade das APGs nas 
universidades. 

363 18 a 
24.10.1995 

Revista da Pós-
Graduação 

No dia 20.10.1995 foi lançada a Revista da 
Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia no 
Solar Grandjean de Montigny. 



420 02 a 
08.12.1996 

Matemática - 30 
anos 

Em comemoração aos 30 anos do 
Departamento de Matemática foi organizado 
dois dias de programação especial no Salão 
de Vidro do Edifício Cardeal Leme com 
palestras. 

421 10 a 
15.12.1996 

Grã-Cruz a 
Lucena 

O professor Carlos José Pereira de Lucena, do 
Departamento de Informática, foi admitido na 
Ordem Nacional do Mérito Científico na classe 
de Grã-Cruz. A comenda estava prevista para 
ser realizada no dia 11 de dezembro no 
Palácio do Planalto pelo Presidente da 
República. 

437 05 a 
11.05.1997 

"Formal 
Foundations" 

Foi realizado do dia 05 ao dia 09.05.1997 o 
"Workshop on Formal Foundations of Software 
Systems", que foi coordenado pelo 
Laboratório de Métodos Formais do 
Departamento de Informática, com o 
patrocínio do CNPq e da National Science 
Foundation. Teve por objetivo aproximar 
pesquisadores brasileiros e norte-americanos 
interessados nos conceitos, formalismos, 
técnicas e equipamentos aplicáveis à 
construção de sistemas de softwares. 

444 23 a 
29.06.1997 

Revista da APG Estava previsto para ser lançada no segundo 
semestre de 97 o primeiro número da revista 
da APG da PUC, cujo tema seria "Globalização 
e Comunicação". 

448 21 a 
27.07.1997 

Inauguração da 
Incubadora de 
Empresas  

Foi inaugurada no dia 17 de julho o prédio da 
Incubadora de Empresas do Projeto Gênesis, 
construído com financiamento externo, sob a 
supervisão do Intituto Tecnológico da PUC-Rio 
(ITUC). A Incubadora tem por objetivo 
fornecer uma infraestrutura adequada para 
que até 24 empresas de base tecnológica, 
formadas por alunos e ex-alunos da PUC, 
possam ganhar vida própria no mercado após 
um período médio de dois anos de 
permanência em suas instalações. 

452 18 a 
24.08.1997 

60 Anos do 
Serviço Social 

Comemoração dos 60 anos de fundação do 
departamento de Serviço Social e os 25 anos 
de Mestrado em Serviço Social será realizado 
na PUC-Rio nos dias 18 a 22.08.1997 

457 22 a 
28.09.1997 

Simpósio 
Internacional de 
História da 
Cultura 

O Programa de Pós em História Social da 
Cultura, comemorando os seus 10 anos, 
promoveu um Simpósio Internacional, nos 
dias 25 e 26.09.1997. 

462 27.10 a 
02.11.1997 

Universidades 
Estrangeiras 

A PUC assinou em outubro três novos 
convênios: Middlesex, na Inglaterra; 
Universidade da Beira Interior e Universidade 
Nova de Lisboa, ambas em Portugal. 

464 10 a 
16.11.1997 

30 anos de Pós-
Graduação 

Para comemorar os 30 anos da pós-
graduação em Educação, foram realizados 
seminários entre os dias 10 e 11.12.1997. 



469 15 a 
21.12.1997 

Física 40 Anos Em comemoração dos 40 anos do 
Departamento de Física, no dia 17 de 
dezembro, foi celebrada uma missa e uma 
reunião dos professores e ex-professores para 
comentários sobre a fundação do 
Departamento 

470 22 a 
28.12.1997 

Prêmio de 
História 

Prêmio Isaac Kerstenetzky oferecido pelo 
programa de pós em História Social da 
Cultura em comemoração aos 10 anos de 
curso de mestrado e a implantação do curso 
de doutorado.  

474 02 a 
08.03.1998 

Alunos 
Premiados 

Três alunos do Departamento de Economia 
receberam prêmios por seus trabalhos. 
Eduarda Cunha de La Rocque foi vencedora 
do Prêmio Haralambos Simeonidis de Melhor 
Tese de Doutorado em Economia, oferecido 
pela ANPEC em 1997.O primeiro lugar no 21º 
Prêmio BNDES de Economia de 1997 foi 
concedido a Fernando Andres Blanco Cossio, 
por sua dissertação de mestrado, enquanto 
Marcos de Almeida Rangel conquistou o 
segundo lugar no Prêmio Corecon, dedicado 
às melhores monografias de graduação em 
Economia de 1997. 

492 06 a 
12.07.1998 

Laboratório de 
Semicondutores 

Foi realizada no dia 10 de julho a inauguração 
do novo Laboratório de Semicondutores 
(LabSem), do CETUC, com a presença da 
Secretária de Estado de Ciências e Tecnologia, 
professora Nilda Teves Ferreira, e do 
Presidente da FINEP, Lourival Mônaco. 

495 27.07 a 
02.08.1998 

Boisson Eleito 
para IEEE 

O professor do CETUC, José Roberto Boisson 
de Marca, foi eleito Presidente do Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
Communications Society (ComSoc), de acordo 
com o PUC Urgente, a mais importante 
sociedade mundial de pesquisadores e 
engenheiros na área de telecomunicações, 
com 40 mil sócios. Nos 50 anos de existência 
do ComSoc, esta foi a segunda vez que uma 
pessoa de fora da América do Norte foi eleita 
para a Presidência. 

504 28.09 a 
04.10.1998 

"Sombra e Luz" Em comemoração aos 30 anos do 
Departamento de Letras, foi lançada uma 
edição póstuma do livro "Sombra e Luz", de 
Clovis Monteiro, antigo professor do 
Departamento de Letras que completaria 100 
anos em 1998, no dia 28 de setembro no 
Solar Grandjean de Montigny. 

505 05 a 
11.10.1998 

ITUC Reinaugura Foram reinaugurados no dia 09 de outubro, 
quatro instalações do Instituto Tecnológicos 
da PUC (ITUC): o Laboratório de Ensaios 
Macânicos, o Laboratório de Pressão e 
Temperatura, a Oficina de Fabricação 
Mecânica e a Oficina dos Alunos. 



507 19 a 
25.10.1998 

"Infância e 
Produção 
Cultural" 

Lançamento no dia 19, no Solar Grandjean de 
Montigny, do livro "Infância e produção 
cultural", uma coletânea de teses de 
mestrado e doutorado de ex-alunos do 
Departamento de Educação, organizada pelas 
professoras do Departamento Sonia Kramer e 
Maria Isabel Leite. 

507 19 a 
25.10.1998 

Novos 
Laboratórios 

Inauguração das novas instalações do 
conjunto de laboratórios Prof. Manoel 
Wambier do Departamento de Comunicação 
Social, realizado no dia 22 de outubro. 

516 21 a 
27.12.1998 

Dissertações 
Premiadas 

O Departamento de Economia teve três 
dissertações de mestrado premiadas com o 
Prêmio BNDE de Economia 1998. Os trabalhos 
premiados foram: "Risco da taxa de juros no 
Brasil", por Alexandre Barcinski, que ficou em 
2º lugar; "Segmentação versus concorrência: 
um teste de dualidade no mercado de 
trabalho brasileiro", por Rodrigo Reis Soares, 
premiado em 3º lugar, e "Três artigos sobre 
leilões de títulos", por Leonardo Bandeira 
Rezende, 5º colocado. 

555 03 a 
07.11.1999 

Revista "Após" Foi lançada no dia 03.11.1999 no Solar 
Grandjean de Montigny, pela Associação de 
Pós-Graduação (APG), a revista "Após". 

557 16 a 
21.11.1999 

Alemães na PUC Intercâmbio entre alunos e professores da 
Fachhochschule Konstanz e os alunos do 
Departamento de Desenho Industrial, 
coordenados pelo professor José Carlos 
Ripper, para o desenvolvimento de trabalhos 
com bambu e projetos de arquitetura criado 
pelos alemães. 

559 29.11 a 
05.12.1999 

Convênio para 
Estudo de 
Energia 

Foi assinado no dia 29.11.1999 um convênio 
entre a PUC-Rio e a Secretaria de Energia da 
Indústria Naval e do Petróleo do Rio de 
Janeiro, através do Grupo de Aplicações 
Energéticas (GDAE) do Departamento de 
Engenharia Mecânica, que visou estabelecer 
um intercâmbio científico-tecnológico para 
estudos do Uso de Energia Solar Eólica, Co-
Geração e Outras Formas de Energia em 
Aplicações no Âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

565 10 a 
16.01.2000 

Pesquisa no IRI O núcleo de documentação do Instituto de 
Relações Internacionais (IRI) colocou à 
disposição de toda a comunidade a sua 
coleção de revistas, boletins, teses, tratados, 
acordos, discursos, artigos, noticiários de 
imprensa e documentos não-convencionais, 
nas áreas de política internacional, política 
externa e relações internacionais do Brasil. 

576 02 a 
07.05.2000 

Prêmio para 
CETUC 

A pesquisa do CETUC "A comprehensive study 
of slanth-path attenuation in Brazil, Second 



Part: Dynamic Statistics", que foi apresentada 
em Davos, na Suíca, na Millenium Conference 
on Antennas and Propagation no dia 
13.04.2000, ganhou o prêmio de melhor 
trabalho apresentado oralmente. 

600 16 a 
22.10.2000 

Pesquisa e Pós 
em Direito 

O Departamento de Direito realizou o IX 
Encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) no dia 
19 e 20.10.2000, que teve por objetivo 
analisar o processo de pesquisa, de expansão 
e de avaliação dos programas de Pós-
Graduação em Direito. 

596 18 a 
24.10.2000 

Filosofia por 
Alunos 

Foi realizada de 20 a 22.10.2000 a Primeira 
Semana dos Alunos de Pós-Graduação em 
Filosofia da PUC, que teve por objetivo 
aproximar os alunos, expor as suas teses e 
levar o conhecimento ao público da 
Universidade. 

602 30.10 a 
05.11.2000 

60 Anos de 
Ensino e Cultura 

Foi exibido no dia 30.10.2000 às 21h na Série 
Pilotis da TV PUC, o programa Bodas de 
Diamante, em homenagem aos 60 anos da 
PUC. Foram mostradas histórias de 
movimentos estudantis, de lutas, romances, 
comédias, trotes e todos os fatos 
interessantes que aconteceram na PUC 
durante os 60 anos. 

619 02 a 
08.04.2001 

Boletim de 
Filosofia 

Foi lançado o primeiro número do Boletim 
Alter da Pós-Graduação em Filosofia, que teve 
por objetivo contribuir com o debate filosófico 
através da publicação de artigos, resenhas, 
traduções de trechos de obras e resumos de 
teses e dissertações. 

619 02 a 
08.04.2001 

Pioneirismo nas 
Relações 
Internacionais 

Entrevista com a Professora Sônia Camargo 
sobre o lançamento pelo Instituto de Relações 
Internacionais (IRI) do curso de Doutorado, o 
primeiro programa desta área aprovado pela 
CAPES no Brasil. 

629 11 a 
17.06.2001 

Lançamento de 
Revista 

Foi lançada no dia 12.06.2001 a Revista 
Anima - história, teoria e cultura, pelos alunos 
do programa de pós-graduação em História 
Social da Cultura da PUC-Rio. 

633 09 a 
15.07.2001 

Mestrado 
profissional em 
logística é o 
primeiro do 
Brasil 

Entrevista com o Professor José Eugênio Leal 
sobre o oferecimento pelo Departamento de 
Engenharia Industrial da PUC do único curso 
de Mestrado Profissional em Logística, que 
havia sido aprovado pela CAPES. 

638 13 a 
19.08.2001 

Pós-graduação 
alia criatividade 
e técnica 

Entrevista com o Professor Cláudio 
Magalhães, coordenador acadêmico da 
especialização em Design em Jóias, sobre a 
trajetória e estrutura deste curso de pós-
graduação, que estava completando um ano 
de existência. 



642 10 a 
16.09.2001 

Primeira em Pós Segundo a avaliação feita pela CAPES, a PUC-
Rio foi a instituição que melhores notas 
obteve nos cursos de pós-graduação stricto 
senso do Brasil, com média de 5,05. 

645 01 a 
07.10.2001 

Linhas de 
pesquisa da pós 
ganham espaço 
em semana de 
Filosofia 

Foi realizada no dia 02.10.2001 a 2ª Semana 
dos Alunos de Pós-Graduação em Filosofia da 
PUC-Rio. 

649 29.10 a 
04.11.2001 

Literatura em 
diálogo 

Foi realizada nos dias 30 e 31.10.2001 a 1ª 
Jornada da pós-graduação em estudos de 
literatura, um ciclo de palestras apresentadas 
por alunos da pós-graduação do 
Departamento de Letras. 

653 26.11 a 
02.12.2001 

50 anos da AAA 
PUC-Rio 

Estava programado para ser realizado no dia 
15.12.2001 um almoço com ex-alunos no 
campus da PUC, em comemoração aos 50 
anos de existência da Associação de Antigos 
Alunos da PUC. 

677 24 a 
30.06.2002 

CTC de olho no 
futuro 

Entrevista com o Professor Fernando Rizzo, 
coordenador Setorial de Desenvolvimento do 
CTC. Em sua entrevista o professor fala 
dentre outros assuntos sobre as vantagens 
que o CTC oferece para os alunos de 
graduação e pós-graduação que os ajude a se 
inserir no mercado. 

678 01 a 
07.07.2002 

PUC cria centro 
de excelência em 
energia 

Entrevista com o diretor do Instituto 
Tecnológico da PUC-Rio (ITUC), professor 
Sérgio Leal Braga, e um dos integrantes da 
equipe do IEPUC, Professor Eloy Fernández. 
Na entrevista falam sobre os objetivos e a 
implementação do Instituto, cujo lançamento 
estava previsto para o dia 03.07.02. Dentre 
várias propostas estava a elaboração e 
sistematização de cursos de pós-graduação. 

678 01 a 
07.07.2002 

Encontro reúne 
pesquisadores 
em materiais 

Encontro realizado nos dias 07 e 10 de julho 
de 2002 da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
em Materiais (SBPMat) no Hotel Carlton Rio 
Atlântica, que reuniu profissionais, 
acadêmicos, engenheiros, físicos, químicos e 
biólogos. O presidente do SBPMat era o 
professor Guilherme Solórzano, do 
Departamento de Ciência e Engenharia de 
Materiais da PUC. 

678 01 a 
07.07.2002 

Departamento 
novo, novas 
propostas 

Entrevista com o Professor Rogério Ribeiro de 
Oliveira, Diretor do Departamento de 
Geografia, que aborda a trajetória do 
Departamento. 

685 19 a 
25.08.2002 

Mérito Científico Condecoração de seis professores da PUC-Rio 
- Padre Pedro Magalhães Guimarães Ferreira, 
Professor Hans Ingo Weber, Professor Rubens 
Sampaio, Professor Fernando Rizzo Assunção, 
Professora Margarida de Souza Neves e Padre 



Paul Schweitzer - no dia 15.08.2002 para a 
classe de Comendador e de Grã-Cruz. 

692 07 a 
13.10.2002 

Ponto para o 
Serviço Social 

Entrevista com a Professora Maria Aparecida 
Marques, diretora do Departamento de 
Serviço Social e coordenadora do intercâmbio, 
sobre o curso de doutorado que estava 
previsto para iniciar em 2003.1, além do 
programa de intercâmbio. 

693 14 a 
20.10.2002 

Jornada de 
Letras 

Segunda Jornada de Letras que foi realizada 
nos dias 16 a 18.10.2002, sob a coordenação 
do Programa de Pós-Graduação de Estudos de 
Literatura, com seminários ministrados pelos 
alunos de pós-graduação. 

694 21 a 
27.10.2002 

Estudos do 
Discurso 

I Jornada de Estudos do Discurso, realizada 
no dia 25.10.2002, organizada pelo Grupo de 
Estudos em Integração, Identidade e Trabalho 
(GEIIT) e pelo Grupo de Estudos em Discurso 
Pedagógico (GEDIP), do Departamento de 
Letras, que tinha por objetivo mostrar e 
debater os projetos de pesquisa dos alunos do 
Mestrado e Doutorado em Estudo da 
Linguagem. 

696 04 a 
10.11.2002 

Filosofia se 
mostra  

Entrevista como Neoli Ramme (representante 
dos alunos de Pós-Graduação) e Marcus Reis 
(Comissão de Organização) sobre a III 
Semana dos Alunos de Pós-Graduação em 
Filosofia da PUC-Rio, que teve por finalidade 
apresentar seminários que reuniram 32 
trabalhos de alunos. 

697 11 a 
17.11.2002 

Comunicar faz 15 
anos 

Entrevista com o Professor Miguel Pereira, 
Diretor do Departamento de Comunicação 
Social, sobre a trajetória do Projeto 
Comunicar. 

699 25.11 a 
01.12.2002 

Comunicação 
ganha Prêmio 
Apple 

O Departamento de Comunicação da PUC 
recebeu no dia 19.11.2002, o Prêmio Apple de 
Criatividade Digital 2002, com o maior 
número de alunos classificados entre os cem 
melhores da categoria Mídia Impressa. 

705 10 a 
16.03.2003 

Diálogo da 
Filosofia com a 
Arte 

Entrevista com a Professora Irley Franco 
sobre o novo curso de Pós-Graduação em Arte 
e Filosofia do Departamento de Filosofia. O 
curso tinha um caráter inédito, pois bastava 
fazer uma monografia no lugar de uma tese e 
estava aberto para pessoas que não fossem 
graduadas. 

711 28.04 a 
04.05.2003 

Mestrado abre 
espaço para 
novas ideias na 
prática da 
comunicação 

Entrevista com o Diretor do Departamento de 
Comunicação Social, Professor Miguel Pereira, 
sobre a criação do Mestrado em Comunicação 
Social, que a PUC iria oferecer a partir de 
agosto de 2003. 



717 09 a 
15.06.2003 

Escrita' On-Line  Alunos da pós-graduação do Departamento de 
Letras lançaram a primeira revista on-line da 
PUC-Rio, a Escrita V. 

734 06 a 
12.10.2003 

50 anos da 
Escola Médica 

Comemoração no dia 07 de outubro de 2003 
do cinquentenário da Escola Médica de Pós-
Graduação do Centro de Ciências Biológicas e 
de Medicina da PUC. Os membros, 
fundadores, antigos decanos, diretores e 
professores titulares foram homenageados. 

736 20 a 
26.10.2003 

Três dias de 
discussão sobre 
literatura 

De 21 a 23 de outubro foi realizado a III 
Jornada de Pós-Graduação em Estudos de 
Literatura, que teve por objetivo apresentar 
os trabalhos que estavam sendo 
desenvolvidos pelos pós-graduandos de 
Letras. 

781 18 a 
25.10.2004 

PUC ganha 
prêmio por 
inovação 
tecnológica 

Entrevista com o Professor José Alberto 
Parise, sobre o Prêmio que a PUC ganhou em 
segundo lugar na categoria Instituição de 
Pesquisa, no Prêmio Finep de Inovação 
Tecnológica 2004 - Região Sudeste. 

798 28.03 a 
03.04.2005 

Novo curso de 
mestrado analise 
o Brasil em 
novas 
perspectivas 

Entrevista com o Professor Eduardo Raposo 
(coordenador do projeto) do Departamento de 
Ciências Sociais, sobre a criação do novo 
Mestrado em Ciências Sociais. 

809 13 a 
19.06.2005 

Pós em Design, 
10 anos 

Em comemoração aos 10 anos do Programa 
de Pós em Design, será realizado o seminário 
Percursos e Perspectivas nos dias 16 e 
17.06.2005 

827 17 a 
23.10.2005 

Semana de 
Filosofia 

Do dia 17 a 21.10.2005, o Departamento de 
Filosofia promoverá a VI Semana dos Alunos 
de Pós em Filosofia da PUC-Rio (VI SAF) 

829 31.10.2005 
a 
06.11.2005 

35 anos de Pós 
em Letras 

Palestras no dia 03.11, de professores e 
alunos que participaram da construção do 
programa de pós em letras, serão realizadas 
em comemoração aos 35 anos do programa 
de Pós.  

835 12 a 
18.12.2005 

Pós no CTC, 40 
Anos 

Comemoração dos 40 anos da pós do CTC, no 
dia 14 de dezembro. 

864 07 a 
13.08.2006 

Sessenta 
palestras sobre o 
conhecimento 
humano 

O mestrando Daniel Nascimento foi eleito 
pelos alunos da pós-graduação em Filosofia 
para organizar a 7ª Semana dos Alunos de 
Filosofia da PUC-Rio no dia 07 a 11.08.2006. 
A matéria contém uma mini entrevista com o 
Daniel Nascimento e foto.  
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Clipping 
1996 a 
1997 

O 
Globo 

Informátic
a e etc 

21 30.06
.1996 

Jovem 
cientista 
premia 
projetos de 
informática 
para 
deficientes 
físicos. 

Prêmio jovem cientista (14ª Edição). 
O terceiro lugar na categoria 
graduados foi para o projeto Print 
Braille, desenvolvido pelo engenheiro 
Guy Perelmuter, mestre em 
engenharia elétrica pela PUC-Rio. 

Clipping 
1996 a 
1997 

Jornal 
do 
Brasil 

Primeiro 
Caderno 

Capa 14.07
.1996 

Garantia de 
bons 
empregos 

A reportagem fala sobre o mestrado 
de administração de empresas na 
PUC e o aproveitamento de 90% dos 
alunos que se tornam executivos das 
grandes empresas. A matéria possui 
foto da turma do mestrado em 
administração da PUC. 

Clipping 
1996 a 
1997 

O 
Globo 

Informátic
a 

29 09.12
.1996 

Prêmio 
Merecido 

Dia 11, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso condecora o 
professor Carlos José Pereira de 
Lucena, da PUC-Rio e secretário 
executivo do comitê Gestor, com a 
Ordem nacional do Mérito Científico, 
na classe de Grã-Cruz. 

Clipping 
1996 a 
1997 

O 
Globo 

Zona Sul 3 27.03
.1997 

PUC dará à 
luz: 
Empresas 
em seu 
campus 

Reportagem sobre a inauguração em 
Abril/97 da incubadora de empresas 
da PUC 

Clipping 
1996 a 
1997 

Jornal 
do 
Brasil 

Seu Bolso 2 12.10
.1997 

Alunos em 
dia 

Em uma iniciativa pioneira no 
gênero, os alunos do mestrado em 
administração da PUC-Rio resolvem 
organizar a 1º semana de contatos 
Mestrado - Empresa. 

Clipping 
1996 a 
1997 

O 
Globo 

- 13 09.11
.1997 

Começa hoje 
seminário da 
PUC 

Apresentação do seminário 
"Qualidade de educação políticas 
públicas e pesquisas" é realizado na 
PUC-Rio promovido pelo 
Departamento de Educação, o 
evento faz parte da comemoração 
dos 30 anos do programa de Pós-
Graduação em Educação. 

Clipping 
1996 a 
1997 

Jornal 
do 
Brasil 

Brasil 4 12.11
.1997 

Reitor da 
PUC-Rio vê 
ameaça 

Reportagem feita com Hortal a 
respeito do corte de 12,5% nas 
dotações federais para bolsas de 
ensino e pesquisa, segundo Hortal, é 
uma medida gravíssima. A matéria 
possui foto do Reitor Hortal. 



Clipping 
1996 a 
1997 

Jornal 
do 
Brasil 

Economia 9 07.12
.1997 

Prêmio 
BNDES 

A PUC-Rio ganhou o prêmio BNDES 
1997 de Economia para teses de 
mestrado. O vencedor foi Fernando 
Cássio com o trabalho "Disparidade 
Econômicas regionais: Gasto 
públicos no funcionalismo Brasileiro". 

Clipping 
1998 - 
Agosto 

Jornal 
do 
Brasil 

Economia 15 08.08
.1998 

Pelo Mercado Os alunos de mestrado do IAG, a 
escola de negócios da PUC-Rio, 
promovem, de 17 a 21 de agosto, a 
II semana de contatos Metrado-
Empresas. 

Clipping 
1998 - 
Agosto 

Jornal 
do 
Brasil 

Informe 
Econômico 

21 30.08
.1998 

Pelo Mercado A PUC-Rio vai lançar em 1999 o 
curso de Pós-Graduação em 
Engenharia de Dutos pois foi 
escolhida para coordenar um projeto 
da Petrobrás.  

Clipping 
1999 - 
Maio a 
Outubro 

Gazeta 
Mercan
til  

Cursos e 
Carreiras 

4 11.06
.1999 

PUC recebe 
estudantes 
de 
Administraçã
o 

Evento que ocorreu na PUC-Rio nos 
dias 13 e 17 que reuniu mestrandos 
e especialistas em Administração de 
Empresas de todos País, além de 
Argentina e Chile. 

Clipping 
Novemb
ro e 
Dezembr
o 1999 e 
Março a 
Maio de 
2000 

O 
Globo 

Informátic
a e etc 

3 30.08
.1999 

Software 
feito na PUC-
Rio vai 
aparecer na 
Islândia 

Carlos José Pereira de Lucena, 
professor da turma, propôs um 
desafio no 2º semestre de 1997. No 
final de 1997 foi criado a AulaNet 
que hoje está sendo usado na 
universidade de Waterloo e em uma 
escola de ensino médio na Islândia. 

Clipping 
2000 - 
Junho a 
Setembr
o 

Gazeta 
Mercan
til  

Gazeta do 
Rio 

1ª 
página 

08.09 
a 

10.09
.2000 

PUC forma 
turma de 
especialistas 
em petróleo 

Informa que no dia 20.09 a PUC-Rio 
estará formando a sua 1ª turma de 
especialistas em engenharia do 
petróleo. 

Clipping 
2000 - 
Junho a 
Setembr
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Cidade 20 21.09
.2000 

Aniversário 
festejado 
com 
cirurgias 

Os 40 anos da escola médica de Pós-
Graduação da PUC-Rio foram 
comemorados de forma especial pelo 
professor Ivo Pitanguy, com 
cirurgias. 

Clipping 
2000 - 
Outubro 
a 
Dezembr
o 

O 
Globo 

Primeiro 
Caderno 

20 14.10
.2000 

Arthur 
Carvalho, 84 
anos, médico 

Nota de obituário de Arthur 
Carvalho, deu aulas na Pós-
Graduação médica e de mestrado na 
PUC-Rio criada por ele em 1960. Na 
década de 40 trouxe para o rio o 
fonocardiograma e na decáda 70 a 
caronariografia. Morreu no último dia 
05 de hemografia cerebral. Possui 
foto do médico Arthur Carvalho. 



Clipping 
2000 - 
Outubro 
a 
Dezembr
o 

Gazeta 
Mercan
til  

Gazeta do 
Rio 

5 23.11
.2000 

PUC-Rio 
oferece 
mestrado de 
metrologia 

Criado o mestrado de metrologia em 
1996 é considerado pioneiro no 
Brasil. Foi criado na PUC-Rio em 
março 2001. Coordenador Mauricio 
Frota. 

Clipping 
2000 - 
Outubro 
a 
Dezembr
o 

Brasil 
Energia 

Negócios  - 01.12
.2000 

Laboratório 
ajudará no 
combate à 
adulteração 
de 
combustíveis
. 

O artigo destaca a criação do novo 
centro de desenvolvimento veicular 
(CBV), um laboratório-escola fruto 
de uma parceria entre a PUC-Rio e a 
prefeitura da cidade do RJ. 30 
doutores do CTC estão envolvidos. 
Foto de Sérgio Braga, diretor do 
ITUC. 

Clipping 
2001 - 
Março a 
Agosto 

Jornal 
das 
Univers
idades 
Comuni
tárias 

- 10 01.04 
a 

31.05
.2001 

Doutorado 
em Relações 
Internacionai
s 

A partir do 2º semestre deste ano, o 
IRI -Instituto de Relações 
Internacionais da PUC-Rio dará início 
ao primeiro curso de doutorado em 
Relações Internacionais do Brasil. O 
programa foi aprovado no fim do ano 
passado pela Capes. 

Clipping 
2001 - 
Março a 
Agosto 

O 
Globo 

Boa 
chance 

3 08.04
.2001 

Notas - 
Projetos de 
pesquisa 

Lançamento do 1º prêmio mostra 
PUC-Rio criado pela PUC para 
universitários e Pós-Graduandos que 
desenvolvam projetos de pesquisa. 

Clipping 
2001 - 
Março a 
Agosto 

O 
Globo 

Primeiro 
Caderno 

17 09.07
.2001 

Cesar 
Tartaglia e 
Tania Neves 

A engenheira Cristina Santini 
apresentará esta semana em um 
congresso da Nasa sua tese de 
mestrado na PUC, sobre uma 
plataforma que permite a auto-
reparação de equipamentos em 
ambientes inóspitos. 

Clipping 
2001 - 
Setembr
o a 
Dezembr
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Internet 7 25.10
.2001 

A brasileira 
que foi para 
a Nasa 

Reportagem com foto da aluna 
Cristina da Costa Santini que fez 
engenharia de computação e 
mestrado em sistemas de 
computação na PUC-Rio e foi 
convidada a apresentar seu projeto 
para o workshop na Nasa. 

Clipping 
2001 - 
Setembr
o a 
Dezembr
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Primeiro 
Caderno 

20 17.11
.2001 

Estatístico e 
mestre em 
informática 

José Lucas Mourão Rangel Netto 
1943-2001 foi coordenador de Pós-
Graduação e diretor de graduação 
dos cursos de informática da PUC-
Rio. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

O 
Globo 

- 17 13.01
.2003 

Ei, 
computador.
.. me conta 
uma 
história? 

Reportagem sobre o 
desenvolvimento de um programa 
capaz de desenvolver e reconhecer 
enredos de histórias, desenvolvidas 
pelos professores e alunos do 
doutorado DI. A reportagem possui 
um exemplo de um protótipo 
fotográfico. 



Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

O 
Globo 

Opinião 7 20.01
.2003 

Pensar a 
Democracia 

Reportagem sobre os cursos de 
mestrado em relações internacionais 
no Brasil. Inicialmente havia 
somente dois cursos de mestrado em 
relações Internacionais, na UNB e no 
IRI PUC-Rio. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

O 
Globo 

Segundo 
Caderno  

6 22.01
.2003 

Faltou Dizer Artigo em que o autor relata sua 
vivência no curso de jornalismo e 
publicidade. Escrito por Arthur 
Dapieve 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 15 23.01 
a 

29.01
.2003 

Entrevista Nota sobre a Professora Zaia 
Brandão, Professora universitária 
desde 1963 e coordenadora da Pós-
Graduação em Educação da PUC-Rio, 
cita o prêmio "cientistas do nosso 
Estado", prêmio ganho por ela em 
2002. Possui foto professora Zaia 
Brandão. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Idéias e 
Livros 

1 25.01
.2003 

Ensino e 
Pesquisa: 
Síntese de 
toda uma 
vida. 

Livro: Pesquisa em Educação da 
PUC-Rio, é dedicada principalmente 
ao público universitário. Nesse livro, 
Zaia apresenta um conjunto de 
ensaios, elaborados em diferentes 
momentos ao longo dos últimos dez 
anos, revelando um processo de 
reflexão pessoal sobre a pragmática 
da pesquisa no campo da educação. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

O 
Globo 

- 3 26.01
.2003 

Utopia para 
viver e 
Marxismo 
reinventado 

Entrevista com Leandro Konder. Em 
2002 recebeu honrarias e 
reconhecimento, recebendo título de 
intelectual do ano do fórum da Uerj. 
Leciona na PUC desde 85 no 
Departamento de Educação. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Obituário C3 27.01
.2003 

Padre com 
dedicação 
acadêmica - 
Antônio 
Amaral Rosa 
1921-2003. 

Morte do padre Antônio Geraldo 
Amaral Rosa, foi vice-reitor da PUC-
Rio (1967-72). Foi ele quem instalou 
o primeiro computador e participou 
dos primeiros cursos de mestrado da 
PUC-Rio. 

Clipping 
2003 - 
Janeiro 
e 
Fevereir
o 

Folha 
Dirigid
a 

- 17 28.01 
a 

03.02
.2003 

Espaço 
Social 

Comemoração da implantação do 
primeiro programa de Pós-
Graduação em Comunicação Social 
da PUC-Rio. Possui uma nota com a 
foto de Miguel Serpa Pereira, diretor 
do departamento, que integraria o 
corpo docente. 



Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Jornal 
do 
Comme
rcio 

Universida
de Aberta 

A-23 02.03 
a 

05.03
.2003 

Atentas ao 
setor 
aeronáutico 

Reportagens sobre as pesquisas no 
setor aeronáutico. Menciona o 
Departamento de Engenharia 
Mecânica da PUC-Rio e seus projetos 
na área de dinâmica de sistemas 
com aplicabilidade em controle de 
altitude de aeronaves e qualquer 
outro objetivo lançado no espaço. A 
reportagem cita o professor de 
dinâmica do Departamento (PUC-
Rio), Hans Ingo Weber. 

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

O Dia Caderno D 3 13.03
.2003 

O Chapéu do 
Jusça 

Artigo de Arthur da Távola sobre a 
sua vivência na PUC na década de 50 
e vinda de JK no Pilotis. 

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Terra Informátic
a 

- 20.03
.2003 

Microsoft 
Research 
inaugura 
laboratório 
de pesquisa 
no Brasil. 

Em 2003, foi anunciada a parceria 
com a PUC-Rio para a integração da 
linguagem LUA para a 
plataforma.NET  

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

O 
Globo 

Cursos 21 27.03
.2003 

Informática 
em Saúde 

As últimas pesquisas em informática 
biomédica no mundo estão entre os 
temas da jornada de informática e 
saúde, evento gratuito organizado 
pelo centro de estudos e Pesquisas 
da clínica São Vicente e pela PUC-
Rio, a realizar no Campus da 
universidade. 

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Folha 
Dirigid
a 

Ensino 
Superior 

7 27.03 
a 

02.04
.2003 

Trabalho da 
PUC ganha 
prêmios 
BNDES 

Um Trabalho da PUC-Rio é o grande 
vencedor do 25º prêmio BNDES de 
economia, com a dissertação de 
Marco de Almeida Rangel. 

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Folha 
de São 
Paulo 

Primeiro 
Caderno 

A-16 03.04
.2003 

Agência vai 
rever 
participação 
do Brasil na 
ISS, diz 
novo 
Presidente. 

A reportagem é sobre o novo 
Presidente da Agência Espacial 
Brasileira (AEB), o engenheiro civil 
Luiz Bevilacqua. Antes de assumir a 
agência foi pesquisador da UFRJ e da 
PUC-Rio, secretário do MCT e diretor 
do CNPQ, da coordenação de 
aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior (Capes) e da FAPERJ. 

Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Folha 
Dirigid
a 

Caderno 
de 
Educação 

Capa 29.04 
a 

05.05
.2003 

Conheciment
o: o foco da 
verdadeira 
revolução 
digital 

Andrea Cecilia Ramal, doutora em 
educação pela PUC-Rio em 
informática, e diretora executiva da 
Instructional Design, na matéria ela 
fala sobre o verdadeiro trabalho de 
informática na educação. Autora do 
livro Educação na Cibercultura. 



Clipping 
2003 - 
Março a 
Abril 

Extra Geral 7 30.04
.2003 

Livros são 
manuais de 
consulta 

Professor Sérgio Nogueira tem mais 
de 30 anos de experiência em salas 
de aula. Fez mestrado da PUC-Rio, é 
professor titular da Unicarioca e é 
autor da coluna "Aula Extra", 
publicada aos Domingos no Extra. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 16 01.05 
a 

07.05
.2003 

Mais 
soluções, 
menos 
problemas 

Entrevista com o professor e 
pesquisador do departamento de 
matemática da PUC-Rio, Hélio Côrtes 
Vieira Lopes que fala dos novos 
campos da pesquisa em matemática, 
especificamente na PUC-Rio. A 
matéria possui foto do professor 
Hélio Côrtes Vieira Lopes. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

O Dia Economia 
& Serviços 

18 03.05
.2003 

Pós-
Graduação 

Felipe Pena, jornalista e doutor em 
letras pela PUC-Rio, Angélica 
Coutinho, mestre em letras pela 
PUC-Rio. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 15 13.05 
a 

19.05
.2003 

Entrelinhas Premiação pelo Sebrae RJ da 
professora de planejamento de 
negócio e coordenadora de Pós-
Graduação e extensão de 
empreendedorismo da PUC-Rio, 
Silvina Ana Ramal. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 15 15.05 
a 

21.05
.2003 

Seminário Departamento de Comunicação 
Social PUC-Rio pelo diretor Miguel 
Serpa Pereira o I Seminário do 
Programa de Pós-Graduação. Possui 
foto do diretor Miguel Serpa Pereira. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

Jornal 
do 
Comme
rcio 

Seu 
Negócio 

B-20 20.05
.2003 

Não faltam 
cursos para 
quem quer 
abrir a 
própria 
empresa. 

Reportagem sobre os cursos de Pós-
Graduação especializados, que 
abordam aspectos como marketing e 
finanças. O destaque é para o curso 
de empreendedor Master da PUC-
Rio, com Pós-Graduação em lato 
sensu.  

Clipping 
2004 - 
Junho e 
Julho  

O 
Globo 

Primeiro 
Caderno 

14 21.05
.2003 

Zona Franca A PUC-Rio faz seminário para lançar 
o mestrado em Comunicação que 
inicia em Agosto. 

Clipping 
2005 - 
Maio e 
Junho 

O 
Globo 

Primeiro 
Caderno 

20 23.05
.2003 

Palocci: "O 
que vocês 
têm contra a 
PUC?" 

Histórico sobre todos os professores 
do curso de economia da PUC-Rio 
que foram compor o quadro de 
economistas do governo federal. 

Clipping 
2003 - 
Julho e 
Agosto 

Jornal 
do 
Comme
rcio 

Artes e 
espetáculo
s 

D1 13.07 
e 

14.07
.2003 

Animação no 
banco da 
escola 

Marcos Magalhães, também fundador 
do festival, Anima Mundi, pretende 
instalar na PUC-Rio o 1º curso de 
Pós-Graduação do gênero no Brasil 

Clipping 
2003 - 
Julho e 
Agosto 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 5 26.08
.2003 

Informática  A clínica São Vivente, em parceria 
com a PUC-Rio, oferece o curso de 
Pós-Graduação lato sensu em 
informática em saúde. 



Clipping 
2003 - 
Julho e 
Agosto 

O Dia Internet 7 27.08
.2003 

HP inaugura 
centro de 
pesquisa no 
sul 

A PUC-Rio assinou em junho um 
convênio com a Microsoft e a 
Fundação Padre Leonel Franca. 

Clipping 
2003 - 
Setembr
o e 
Outubro 

FINEP Notícias - 24.09
.2003 

Laboratório 
para veículo 
recebeu 
cerca de R$ 
2 milhões da 
FINEP 

A reportagem trata da inauguração 
da PUC-Rio em 22 de setembro do 
laboratório de Engenharia Veicular 
(LEV), ocupando um prédio, 
combinando pesquisa, ensino e 
prestação de serviços orientados 
para a indústria automotiva. 

Clipping 
2003 - 
Setembr
o e 
Outubro 

O 
Globo 

Informátic
a etc 

4 13.10
.2003 

"No início 
usávamos o 
computador 
do Batman" 

Entrevista com Carlos Lucena. A 
matéria possui foto do professor 
Carlos Lucena. 

Clipping 
2004 - 
Janeiro, 
Fevereir
o e 
Março 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 8 20.01 
a 

26.01
.2004 

Química 
Analítica 

Novo curso de Pós-Graduação do 
departamento de química da PUC-
Rio, especialização em química 
analítica do petróleo. 

Clipping 
2004 - 
Janeiro, 
Fevereir
o e 
Março 

O 
Globo 

Zona Sul 24 12.02
.2004 

Animação, 
uma tarefa 
de gente 
grande 

Reportagem sobre a criação da 
primeira Pós-Graduação no país em 
animação na PUC-Rio. 

Clipping 
2004 - 
Junho e 
Julho  

O 
Globo 

Boa 
chance 

11 20.06
.2004 

Cursos para 
atender a 
exigências 
específicas. 
Novos 
programas 
de Pós-
Graduação 
tratam, 
entre outras 
questões, de 
tecnologia 
nuclear e 
biociência do 
esporte. 

A reportagem destaca o novo curso 
de Pós-Graduação da PUC-Rio em 
"Gerência de projetos de software", 
voltada para quem deseja obter 
conhecimentos no uso de práticas, 
métodos e ferramentas de 
informática. 

Clipping 
2004 - 
Junho e 
Julho  

Folha 
Dirigid
a 

Educação 7 24.06 
a 

30.06
.2004 

Meta é 
regionalizar 
a produção 
científica 

Entrevista com o professor José 
Ricardo Bergmann sobre a Pós-
Graduação no Brasil, a Capes e os 
PNPGS. A matéria possui foto do 
professor José Ricardo Bergmann. 

Clipping 
2004 - 
Junho e 
Julho  

Valor 
Econô
mico 

Especial 
dez anos 
do real 

F7 30.07
.2004 

PUC continua 
a exercer 
influência 
apesar dos 
críticos 

Reportagem sobre o departamento 
de Economia da PUC-Rio, a sua 
influência no governo e a criação da 
Pós-Graduação. 



Clipping 
2004 - 
Agosto e 
Setembr
o 

Valor 
Econô
mico 

Eu & 
Investime
ntos 

D3 18.08
.2004 

País terá o 
primeiro 
doutorado 
em atuária 
do Cone Sul 

Reportagem sobre a criação na PUC-
Rio do instituto de gestão de riscos 
financeiros e atuariais (IAPUC), que 
foi o primeiro centro de doutorado 
"stricto sensu" em atuária da 
América do Sul. 

Clipping 
2004 - 
Agosto e 
Setembr
o 

Jornal 
do 
Brasil 

Primeiro 
Caderno 

A-6 04.09
.2004 

Tá no 
sangue 

Neta de Leonel Brizola, Juliana 
Brizola, fez mestrado no curso de 
direito da PUC-Rio. 

Clipping 
2004 - 
Agosto e 
Setembr
o 

Exame 
- 
Melhor
es e 
Maiore
s 

Negócios 
do RJ 

10 e 
11 

2004 
(só 

possu
i o 
ano) 

PUC-Rio - 
Saber sem 
fronteiras 

Reportagem sobre a PUC-Rio e o seu 
exemplo de ensino de excelência no 
país. A matéria possui foto do prédio 
da PUC-Rio e do laboratório de 
Design de jóias. 

Clipping 
2005 - 
Fevereir
o e 
Março 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 11 01.03 
a 

07.03
.2005 

Jubileu Nota sobre a comemoração no dia 
03.03.2005 de alunos e ex-alunos do 
curso de Pós-Graduação em cirurgia 
vascular e endovascular da PUC-Rio 
comemorando 25 anos da 1ª turma. 

Clipping 
2005 - 
Abril e 
Maio 

Jornal 
do 
Brasil 

B B5 30.05
.2005 

- Nota sobre a defesa da primeira tese 
de mestrado em Comunicação da 
PUC-Rio, defendida pela aluna 
Andiara Pedroso Petterle 

Clipping 
2005 - 
Junho e 
julho 

O 
Globo 

Informátic
a e etc 

4 18.07
.2005 

PUC 50 
anos: A era 
do 
dinossauro 

Foto do chamado "cérebro 
eletrônico", uma das máquinas 
pioneiras no país, da PUC-Rio. 

Clipping 
2005 - 
Agosto e 
Setembr
o 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 3 18.08 
a 

24.08
.2005 

- Nota sobre o lançamento da 12ª 
edição da revista "Palavra" do 
programa de Pós-Graduação do 
departamento de letras da PUC-Rio.  

Clipping 
2005 - 
Agosto e 
Setembr
o 

Valor 
Econô
mico 

Eu & 
Investime
ntos 

D2 22.08
.2005 

Prêmio Anbid 
seleciona os 
três projetos 
vencedores 

O aluno Alexandre Lowenkron de 
doutorado da PUC-Rio foi o ganhador 
do prêmio Anbid, recebendo 20 mil 
reais com a dissertação "Ensaios 
sobre a dinâmica macroeconômica e 
mercados financeiros" 

Clipping 
Setembr
o 2004 -
Março 
2006 

Jornal 
do 
Comme
rcio 

Tecnologia 
e Saúde 

A-15 02.10
.2005 

Sistema 
realoca 
recursos 
ociosos 

Elaboração de projeto dos 
pesquisadores da IME, da USP, da 
PUC-Rio e da UFMS. 

Clipping 
Setembr
o 2004 -
Março 
2006 

Folha 
Dirigid
a 

Educação 17 04.10 
a 

10.10
.2005 

47 anos 
como 
educador 

Antonio Luiz Mendes de Almeida, 
eleito Personalidade Educacional 
deste ano, é formado em Direito pela 
PUC-Rio. 



Clipping 
2004 - 
Fevereir
o e 
Março 

Jornal 
do 
Comme
rcio 

Coluna 
Fred Suter 

A-7 14.10
.2005 

Universidade 
- Empresa 

Primeiro fórum Universidade - 
Empresa organizado pela AAA PUC-
Rio com objetivo de aliar tecnologia 
e integração, integrando os mundos 
acadêmicos e empresariais.  

Clipping 
2004 - 
Fevereir
o e 
Março 

O 
Globo 

Prosa & 
Verso 

5 05.11
.2005 

- Nota de um seminário organizado 
pelos alunos do programa da Pós-
Graduação em Comunicação da PUC-
Rio nos dias 10 e 11 de novembro. 

Clipping 
2004 - 
Fevereir
o e 
Março 

O 
Globo 

Economia 37 26.11
.2005 

- Seminário de 40 anos de Pós-
Graduação no Brasil ocorrido na FGV 
em 02/12/2005 com participação do 
Professor Bergmann falando da 
experiência da pós na PUC-Rio. 

Clipping 
Dezembr
o 2004 - 
Janeiro 
2006 

Estado 
de São 
Paulo 

Caderno 2 
- Persona 

D4 06.01
.2006 

Primeira 
Doutora em 
Moda no 
Brasil 

Primeira doutora em moda no Brasil 
formada pela PUC-Rio 

Clipping 
Setembr
o 2004 e 
março 
2006 

O 
Globo 

Segundo 
Caderno  

10 25.02
.2006 

Novos 
animadores 

Marcos Magalhães e Cláudia Bolshaw 
são os novos coordenadores do curso 
de pós-Graduação em animação da 
PUC-Rio. 

Clipping 
Setembr
o 2004 e 
março 
2006 

oglobo.
com 

Plantão - 06.03
.2006 

José Delgado 
e Carlos 
Alberto 
Direito são 
os novos 
representant
es do STJ no 
TSE 

O Ministro do STJ Carlos Alberto 
Menezes Direito é Doutor em Direito 
formado pela PUC-Rio 

Clipping 
Setembr
o 2004 -
Março 
2006 

O 
Globo 

Segundo 
Caderno  

3 21.03
.2006 

O Portador 
Caymmi 

Nota sobre a tese de mestrado de 
Stella Caymmi (neta do Dorival 
Caymmi) defendida no dia 
23/03/2006 no Departamento de 
Letras da PUC-Rio  

Clipping 
- Abril 
2006  

Jornal 
do 
Brasil 

Caderno B B3 18.04
.2006 

Alunos da 
PUC lançam 
nova revista 
acadêmica 

Matéria sobre o lançamento da APG 
da Revista Transdições, uma 
compilação semestral de artigos 
escritos por estudantes de mestrado 
e doutorado de diversos cursos e 
universidades do país. 

Clipping 
- Maio 
2006  

Folha 
Dirigid
a 

Caderno 
de 
Educação 

- 16.05 
a 

22.05
.2006 

O Portador 
Inesperado 

Apresentação da tese de mestrado 
de Stella Caymmi no Curso de Letras 
da PUC-Rio intitulada "A obra de 
Dorival Caymmi - O portador 
inesperado", com base em 5 mil 
matérias publicadas. 



Clipping 
- Junho 
2006  

Folha 
Dirigid
a 

Ensino 
Superior 

9 27.06 
a 

03.07
.2006 

Décima 
Mostra PUC 

A Mostra PUC traz uma novidade 
este ano, passando abrir um canal 
entre as empresas e estudantes de 
pós-graduação de todo o país. 
Informações pelo e-mail: 
contatomostra@ccesp.puc-rio.com.br 
ou pelo telefone 3527-1452. 

Clipping 
- Julho 
2006  

segs.co
m.br 

- - 13.07
.2006 

Conheça os 
vencedores 
do Prêmio 
SUCESU 40 
Anos + 4 

Prêmio concedido pela SUCESU 
Nacional, a mais antiga entidade 
representativa do setor de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Brasil, aos 40 fatos 
mais importantes das últimas quatro 
décadas. Dentre os fatos, a criação 
do Departamento de Informática da 
PUC-Rio foi eleita para ganhar o 
prêmio. 

Clipping 
2004 - 
Fevereir
o e 
Março 

Jornal 
do 
Brasil 

Idéias e 
Livros 

2 29.10
.2006 

- Nota sobre mesa redonda que 
ocorreu no dia 29.10.06 às 14:00h 
na PUC-Rio em comemoração aos 35 
anos da Pós-Graduação em letras. 

 


