ATA DA 478ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se
o Conselho de Ensino e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, sob a presidência do Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos, Prof. José
Ricardo Bergmann, com a presença dos seguintes conselheiros: Profª. Daniela
Trejo Vargas (Coordenadora Central de Graduação), Prof. Luiz Alencar Reis da
Silva Mello (Decano do CTC), Prof. Luiz Roberto de Azevedo Cunha (Decano do
CCS), Prof. Júlio César Valladão Diniz (Decano do CTCH), Profª. Sonia Kramer
(Representante do CTCH), Prof. Welles Antonio Martinez Morgado (Representante
do CTC), Prof. Márcio da Silveira Carvalho (Representante do CTC), Profª Inez
Terezinha Stampa (Representante do CCS) e Prof. Leonardo Affonso de Miranda
Pereira (Representante do CCS).
Dando início à reunião o Prof. Bergmann comentou sobre o recente falecimento do
Prof. Ricardo Augusto Benzaquen de Araújo. Os conselheiros, por unanimidade,
deliberaram registar uma menção honrosa ao Professor que por anos foi membro
efetivo deste Conselho. O Prof. Luiz Roberto Cunha redigiu a homenagem com o
seguinte teor: Gostaríamos de fazer uma homenagem ao Prof. Ricardo Augusto

Benzaquen de Araújo, recentemente falecido, que durante muitos anos foi
representante do CCS neste CEP. O professor Ricardo, além um excelente
acadêmico, um professor muito admirado pelos alunos de graduação e pósgraduação, era uma pessoa admirável, um amigo querido, com quem podiamos
manter longas conversas sobre temas que iam desde questões da universidade à
troca de ideias sobre o Brasil. O professor Ricardo, durante toda sua longa
carreira, também teve uma atuação institucional muito importante na nossa PUCRio. Além da participação nos colegiados, desde os velhos tempos do Ciclo Básico do
CCS, e como um dos mais assíduos frequentadores da Biblioteca Central, o
professor Ricardo sempre teve grande interesse pela maior interação entre a
biblioteca e a atuação dos pesquisadores, visando facilitar e melhorar o excelente
acervo e a reconhecida eficiência dos serviços prestados. Assim, recentemente, já
debilitado pela doença, o professor Ricardo se dedicou a elaborar um documento
com sugestões para retomada da Comissão da Biblioteca, um colegiado que tem a
função de atender aos objetivos de suas preocupações. Lembramo-nos bem de sua
felicidade, após uma conversa com o Professor Bergmann, quando, depois de
analisarem suas propostas, a Comissão foi reativada. Isto foi, sem dúvida, algo que
o confortou naquele momento, mas que será, principalmente, um legado de sua
intensa e profícua convivência entre nós. Logo em seguida o Prof. Silva Mello
sugeriu que o Prof. Ricardo Benzaquen fosse homenageado com uma placa em algum
local da Biblioteca Central. --------------------------------------------------------------

