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Plano de Car
Salários sai em
A maior novidade na reu-

nião do morno Conselho Uni-
versitário da última quarta-fei-
ra 30/11, foi o anúncio feito de, '"que dentro de 15 dias sera apre-
sentado o Plano de Cargos e
Salários para a discussão. Ovice-
reitor administrativo, Adhemar
De Caro li, fez o anúncio e afir-
mou que "o Plano demorou a
sair por ter sido muito bem es-
tudado e elaborado". Porém, o
conselheiro Anselmo da Sil-
va, representante dos funci.o-
nários, lembrou que uma dIS-
cussão bem feita sobre o PIa-
no, seguida de sua implem~~-
tação, deve demorar no mim-
mo seis meses.

Anselmo também lembrou
as constantes demissões de que
os funcionários têm sido víti-
mas nestes últimos tempos.
N esse período, a diretoria da
AFAPUC contabilizou mais de
100 demissões e apenas 17 re-
integrações. "O acordo de ter-
mos somen te demissões volun-
tárias não está sendo cumprido.
Espero que este Plano não seja
apenas um engodo para ~u~e~-
tar o número de demissões ,
disse Anselmo.

Na reunião foi aprovada re-
solução elaborada em conjunto
pelo CEPE e pela VRAC que
define o contrato de professo-
res para o próximo ano. A base
do documento é a deliberação
65/78. Também foram mant~-
dos os percentuais para pesqUl-
sa e extensão: para pesquisa,
4% da semestralidade dos alu-
nos e para extensão, 1% da re-
ceita da COGEAE.
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Plano de Gestão

O Plano de Gestão apre-
sentado pela Reitoria foi um
dos primeiros pontos ~a reu-
nião. Mas logo de cara ficaram
claras as intenções da Reitoria.
Ao ser questionado se o ~~ano
iria para votação no plenano, o
reitor, professor Ronca, escla-
receu: "Queremos saber o que
a comunidade pensa do Plano.
Precisamos do seu aval".

Seguiram-se então diversas
considerações sobre o assunto.
As coisas começaram a esquen-
tar novamente quando o assun-
to passou a ser os funcionário~.
"Os funcionários estão sem trei-
namento há dez anos. Precisa-
mos treiná-los e até reestrutu-
rar setores", disse De Carolli.
Anselmo reagiu pontuando que
"a fala do vice-reitor novamen-
te leva às demissões. As pesso-
as devem ser mais claras em
suas falas". De Carolli irritou a
representação de funci~nári~s
ao dizer que "vários funClOnár!-
os não trabalham em seu hora-
rio de expediente. Sei de caso
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de funcionário visto em shop-
ping center em horário de tra-
balho", Foi imediatamente re-
batido pelo conselheiro Renê
Vieira, representante dos fun-
cionários, que desabafou:
"Chega de falsas acusaçõ~s.
Que se dê nome aos bOIS,
pois nós não vamos defen-
der quem não trabalha."

O clima tende a esquentar
no dia 21, na sessão extra do
Consun.
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Antes mesmo do fim da temporada 94, o TUCA já está com grande atração para o início
do próximo ano na área teatral. Trata-se de "Don Juan" 9 a mais nova montagem do polêmico
diretor teatral Gerald Thomas. A sua primeira experiência com texto cômico contará com
grande elenco: Ney Latorraca, Fernanda Torres, Vera Zimermam, entre outros. O texto é de
autoria de Otávio Frias (Folha de S. Paulo) e a peça será encenada de quinta a domingo.
A estréia será dia 14 de janeiro. Alunos, professores e funcionários
continuarão a ter 50% de desconto nos ingressos.
P.S.: Fiquem ligados. Devido ao grande sucesso,
deveremos ter mais Almir Sater no próximo ano.

109110 no ME10-n1A
Teve início na última quarta-feira,
30/11, a terceira edição do "Torneio
das 12h". O jogo de abertura foi en-
tre o bi-campeão COGEAE x "Unidos
do TUCA". O favorito COGEAE ven-
ceu por 8 x 3 e tenta chegar ao trio
Nestasemana o campeonato terá seqüên-
cia. Leia na próxima edição os resultados,
artilheiros e "melhores momentos".

FEn em alta
Durante todo o 2° semestre deste

ano foram disputados os jogos
estudantis "interação". Trata-se de

simulação de aplicações na bolsa
de valores. Promovido pela

Bovespa a FEA/PUC foi uma das
participantes. Em uma sala com

diversos computadores
cedidos pela IBM, os estudantes

simulavam participar dos
"pregões" e obtinham pontos de
acordo com seu índice de acerto

comparado com as reais
aplicações do dia. No final,
computados os pontos, um

dos grupos da PUC ficou em
1° lugar e outro em 3°,

Ambos serão premiados
pelos organizadores e

homenageados pelo CA
"Leão XIII". Parabéns!

- -
PUC·VIVAé uma publicação da Associação
dos Professorese da Associação dos funcio-
nários da PUC-SP.Edição de texto: Aldo
Escobar Edição de arte e editoração
eletrônica: Valdir Mengardo e Antonio
Delfino. Reportagem: Alexandre Rozentraub
e Otávio Canecchio Neto. Colaboraram nesta
edição: Maria HelenaG. S.Borges,Madalena
Guasco Peixoto, Maria da Graça Gonçalves,
Anselmo Antonio da Silva, Carlos Alberto
Outra. Endereço: AfAPUC - Rua Cardoso de
Almeida, 990, sala 9, tel. 263-0211,ramal 208.



VESTIBULAR

~ecorde de
candidatos

Encerraram-se dia 27 as ins- Asegunda razão,de acordo com
crições para o vestibular 95 da Sônia Bonifácio, está na introdu-
PUe. Quase 30 mil candidatos se ção da prova de múltipla escolha.
inscreveram para concorrer às Foram introduzidas algumas mo-
3750 vagas dos 27 cursos ofereci- dificações na sistemática do con-
dos pela PU C, incluindo o mais curso. No primeiro dia de provas,
novo - relações internacionais - os candidatos responderão a 80
com 100vagas. AoscursosdaPUC questões objetivas das nove dis-
se somam outros seis, totalizando ciplinas do núcleo comum do se-
900vagas,oferecidos por mais cin- gundo grau. No segundo e tercei-
co faculdades, compondo o vesti- ro, as provas serão dissertativas,
bular unificado de 95. Foram ven- com uma questão por disciplina.
didos mais de 35 mil manuais du- A terceira razão é atribuída à
rante todo o período de inscrição. qualidade dos cursos oferecidos

As outras escolas superiores pela PUC, cuja propaganda é re-
que participam deste vestibular alizada pelos próprios cursandos
unificado são a Faculdade Pentá- desta Universidade.
gono, em São Paulo, com o curso Um outro fator é creditado à
de tecnologia em processamento idéia de estabilização econômica,
de dados; o SENAC/CEATEL, com as expectativas de inflação
comocursode tecnologia em hote- baixa, possibilitando aos futuros
Iaria;a Faculdade de Medicina da alunos fazer uma projeção mais
Fundação ABC; a Faculdade de realista do futuro e de seus gastos
Direito de SãoBernardo;e a Facul- com as mensalidades escolares.
dade de Medicina de Marília. Vale lembrar que o nível da

Os exames serão realizado primeira fase do vestibular da
nos dias 10, 11 e 12 de dez em- Fuvestfoi considerado muito ele-
bro. A coordenação do vesti - vado pelos especialistas em vesti-
bular avisa que os locais das bulares e isto pode ter contribuí-
provas, com as respectivas Iis- do também para a maior procura
tas dos candidatos, será anun- pelos cursos da PUC.
ciada nesta terça-feira, dia 6.

Razões da
rande rocura

SôniaMariaCalilBonifácio,vice-
coordenadoradaCoordenadoriade
Vestibular e Concursos da PUC,
consideraque agrandeprocurapelo
vestibular da PUe este ano deve-
se a "eliminação dos pesos diversi-
ficadoresdas provaspermitindo ao
candidato escolher a sua opção de
cursos como ele acha que combi-
na". Ou seja, o candidato pode
cruzar áreas de conhecimentos.
Neste sistema, ele poder ter como
primeira opção o curso de medici-
na e como segunda o curso de
direito, por exemplo.

Cursosmais
procurados

Entre os cursosmais procurados
estão medicina, direito, publicida-
de e propaganda, jornalismo, psi-
cologiae economia. Salvoalgumas
surpresas nos números finais, a fre-
qüência da procura não sofrerá al-
terações significativas comparan-
do-se com o vestibular passado.

Os exames serão realizadosnas
cidades onde o candidato fez a ins-
crição:SãoPaulo, Santo André, São
Bernardo, Sorocaba e Marília. Em
SãoPaulo, as provas deverão ser na
pue e adjacências, seguindo o cri-
tério de proximidade com o cam-
pus da Monte Alegre.
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POC caminha
para a era da
informálica

Os professores da PUC e,
principalmente, os coordenado-
res de curso terão sua rotina alte-
rada no final de semestre. É que
a partir de agora começa a funci-
onar para valer o Projeto SIGA
(Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica), que pretende mu-
dar o atendimento do corpo dis-
cente da PUc. Para que este ob-
jetivo seja alcançado, os nossos
mestres terão que entregar as
notas em prazos rigidamente de-
terminados e mecanismos como
pré-matrícula e matrícula terão
de ser agilizados.

Mas para Magna Rocha Bran-
dt, da Coordenação do Projeto,
tais "transtornos" deverão com-
pensar, pois o atendimento ao alu-
nado deverá, com a introdução de
procedimentos informatizados,
sair do estado caótico em que se
encontrava até agora. Segundo ela,
o Projeto Siga não é autônomo
dentro da Universidade, depen-
dendo de decisões dos órgãos co-
legiados para que seus procedi-
mentos sejam direcionados. As-
sim, eventuais prejuízos acadê-
micos que possam vir a acontecer
deverão ser rediscutidos pela co-
munidade, pois o Siga não tem
mudado as datas de entrega de
notas, nem tampouco o calendá-
rio escolar, mas simplesmente
solicitado que os prazos sejam
cumpridos religiosamente.

Mas não é somente no registro
acadêmico que o Projeto SIGA

vem atuando: os vários módulos
do programa estão armazenando
informações da PUC como um
todo, desde a sua organização ge-
ral, passando pela estruturação dos
diversos cursos, até os dados de
cada professor.

Inicialmente, pretende-se
informatizar toda a parte de
registro acadêmico e, num se-
gundo momento, atingir todos
os demais setores' da U niversi-
dade. O projeto chega a re-
quintes de prever a instalação
de terminais de computador
espalhados pelo campus para
que o aluno possa saber a qual-
quer momento dados sobre seu
histórico escolar, sem precisar
do auxílio da secretaria de sua
faculdade.

Recursos

A Reitoria tem procurado via-
bilizar financeiramente o Projeto
de várias maneiras, entre elas está
o cartão de afinidade PUC, que
deverá ser implantado já no pró-
ximo ano, sendo que a parte des-
tinada à Universidade será rever-
tida para o Projeto SIGA.

Magna reconhece que com os
equipamentos atuais os objetivos
do projeto não poderão ser cum-
pridos integralmente, por isso
prevê a substituição dos termi-
nais XT, ainda em uso atualmen-
te, por modelosAT486 sendo que
está prevista ainda a compra de
uma leitora ótica que irá agilizar
em muito o trabalho de transcri-
ção das notas dos alunos.


