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"egocia~õescome~am
SÓ na quinta-feira

Está difícil de sair algum
coelho da cartola da Reitoria:
passadas duas semanas desde
a assembléia que iniciou a
campanha salarial, foi
somente na última quinta-
feira (14/9) que a AFAPUC
conseguiu conversar com o
vice-reitor administrativo,
para ouvir do professor De
Caroli que ainda não havia
nenhuma contra-proposta
que pudesse ser apresentada
aos funcionários.

A alegação era que a
diferença entre o número
proposto pelos funcionários
e aquilo que a Reitoria
poderia oferecer era muito
grande e, para evitar
descontentamentos antes da
hora, o professsor preferiu
marcar outra reunião para
quinta-feira, dia 21, onde
seriam estudadas novas
opções a serem oferecidas aos
funcionários.

A AFAPUC· está rei-
vindicando, a título de
antecipação, o índice do ICV-
Die ese, que deve estar
próximo aos 30%, uma. vez
que a inflação de agosto foi
menor do que a esperada.
Mesmo assim, o vice-reitor
voltou aapresentar asmesmas
justificativas de falta ou
atrasos de verbas, peculiares
às vésperas de campanhas
salariais, argumentando que,
pela nova lei salarial, a PUC
poderia deixar de negociar
pois os funcionários não estão
em data-base. Em todo caso,
o CRH deve segurar a folha
de pagamento de setembro
por mais alguns dias,
aguardando um posssível
acordo entre as partes ..

licença-Prêmio

Apartir da assinatura deste
acordo interno osfuncionários

com 10anos dePUCpoderão
ingressar junto ao CRH com
um pedido de licença-prêmio
( num total de 20 dias). A
AFAPUC está indicando a
todos os funcionário que têm
este direito que ingressem
logo com o pedido (que tem
validade por 2anos), uma vez
que o acordo ora firmado tem
vigência até o próximo ano e
ninguém garante que em
outros acordos este direito
esteja assegurado.

Cesta básica·

Retificando a informação
que publicamos em nosso
número anterior, a Reitoria
concedeu aos funcionários
administrativos cerca de 150
cestas básicas que são
distribuídas mensalmente
aos associados da AFAPUC
através de ordem de
inscrição.



EVENTC::::>

Direitos Humanos
agitam a POC

Acançou grande reper- professor Boaventura de juntoaumpúblicovivamente
cussão o ciclo "Direitos Souza Santos, da Uni- interessadoeparticipativo,que
Humanos em Debate" j versidade de Coimbra. justificou o empreendimento
promovidopela Faculdade de Também foi muito dosorganizadores.
Direito e pelo Programa de concorrido o debate de
Pós em Direito da PUC-SP. abertura do ciclo, que ~ •
O evento, coordenado pelo aconteceu noauditório nobre 151159
professor Celso Ferenczi, da OAB, com a participação 18;188
teve seu ponto alto no debate do deputado Hélio Bicudo,
"Direitos Humanos, Mul- entre outros convidados.
ticul turalismo e G 10ba- Outros temas comoa miséria,
lização" , que lotou o a criança e o adolescente, a
TUCARENA, na noite do proteçãodosdireitoshumanos
dia 12.Aproximadamente 600 na ordem interna e in-
pessoas vieram prestigiar a ternacional também ob-
palestra proferida pelo tiveram grande repercusão



R E 5 T A U R A N T E
Preço sobe.

mas a qualidade
continua a mesma
A partir do dia 4, o preço
da refeição no bandejão do
restaurante universitário
aumentou. Saltou de R$ 2,30
para R$ 2,90. O aumento
pegou muita gente de surpresa.
O gerente do restaurante,
Moacir Cecacci, justifica o
aumento pela elevação dos
custos de matéria-prima.
"Mostramos uma planilha para
a Reitoria que autorizou o
aumento", diz Moacir.
Já a comissão composta por
membros da comunidade
universitária para fiscalizar o
restaurante diz que de nada
sabia. "Não aprovamos nada
pois não fomos nem
comunicados", diz Roque,
funcionário e membro da
comissão.
A professora Vera Neves, da
Vice- Reitoria Administrativa,
responsável pelas negociações
com o restaurante, diz que não
houve autorização de aumento
real. "O restaurante de-
monstrou à Reitoria que as
matérias-primas haviam subido
e essa majoração serviria apenas
para manter a qualidade", diz
a professora. "Levamos em
conta que este preço não
afetaria os funcionários",
conclui Vera. É bom lembrar
que os funcionários, conforme
estabelecido em acordo com
a Reitoria, têm 40% de
desconto no bandejão,
pagando R$ 1,80 por refeição,
descontado no salário

E a qualidade?
Essa parece ser a chave da
discussão. Muitos alegam que
o preço é caro pelo que é
oferecido.
O estudante Rogério Assis, que
janta todos os dias no
restaurante, reclama: "A
comida não é boà. Só como
aqui por falta de opção", diz
Assis.
Já Luís Albuquerque,
estudante de direito, discorda
da afirmação: "O preço é bom
e a comida também. Qualquer
sanduíche no Doca's é mais
caro", diz Luís, referindo-se a
um bar ao lado da U ni-
versidade.
Numa rápida avaliação junto a
frequentadores do Restau-
rante, alguns alegam que ele é
caro e ruim. Outros discordam,
alegam ser em conta e de
qualidade.
Alguns sempre vão argumentar
que por ser universitário
deveria ser mais barato. Outros
dizem que por ser mais barato
não pode ter qualidade
adequada.
A estudante de economia Rira
Avelar parece ter dado uma
definição que exprime essa
contradição: "Não é muito bom
mas também não é caro".
"Qualquer P.F. (prato feito) de
boteco é mais caro, porém
qualquer restaurante é
melhor", diz Rira.

MARQUÊS DE SADE
Colóquio

comemora 200
anos de filoJolíq

Oq (l1(ovq
o Programa de Estudos Pós
Graduados em Psicologia
Clínica da PUC estará
promovendo nos dias 22 e 23
deste mês, no campus Monte
Alegre, o "Colóquio Sade",
evento que comemora o
bicentenário de lançamento da
Filosofia na Alcooa, principal
obra do escritor francês.
O Colóquio, coordenado pelo
professor Zeljko Loparic,
deverá discutir a obra de
Sade numa perspectiva
multidisciplinar, revelando
assim aspectos diversos do
pensamento deste contro-
verso escritor.
No dia 22 participarão da
discussão Eliane Robert
Morais (PUC-SP), Zeljko
Loparic (Unicamp) e
Oswaldo Giacóia (U ni-
camp).
No sábado, dia 23, presença
de José Outeiral (P. Alegre),
Luiz Roberto Monzani
(Unicamp) e Annie Le Brun
(Paris). Encerrando as
atividades, no dia 23,
acontecerá na Livraria
Pulsional o lançamento da
tradução brasileira de
Filosofia na Alcooa.
Maiores informações e
inscrições telefone 263-
0211 ramal 378



Naú~~ S;~;~2;;.~V:;L~n~ade
as festividades dos 30 anos do TUCA.Eo ditado
"santo de casa não faz milagre" foi contrariado.

Asapresentações do grupo de capoeira, do coral
e do grupo de dança foram um sucesso.

Às 19h, apresentaram-se no TUCARENAlatada o
grupo de dança da PUC,EN-CENNA,e o grupo de

capoeira da Universidade, Beribazu. A platéia
aplaudiu bastante os números

apresentados por cerca de 1hora.
Emseguida foi a vez do CUCA, o Coral do TUCA,

se apresentar no auditório principal em um
encontro de corais. O CUCA abriu a noite e foi
muito aplaudido. Apresentaram-se também no
encontro os corais: "Unibanco 30 horas", "Cento

porque gosto" e "Black voices". A cantaria
terminou só por volta de 23h e agradou a todos.

Que se incentive cada vez mais os
nossosgrupos culturais.

~
Será realizado na PUC
um curso de marketing
político. O curso que
terá duração de 16
horas será ministrado
por Maria Claudia
Abranches.
O preço é de R$ 100
para o público em
geral e R$ 80 para
estudantes da PUC.
Inscrições e maiores
informações no CACS.

LANÇAMENTOS
A Editora Olho d'Água
capitaneada pelo professor
Jorge Cláudio, do De-
partamento deTeologia,está
lançando dois novos títulos
na praça. Grco Eletrônico da
professora Maria Celesta
Mira, do Departamento de
Antropologia, discute as
diversas facetas do fe-
nômeno Silvio Santos e o
SBT, com lançamento
marcado para a Livraria da
Vila, no dia2119.Na mesma
livraria, no dia 19destemês,
acontece também o lan-
çamento de Sexo seAprendena
Escola, livro que reúne um
time de primeira, discutindo
orientação sexual na escola..



Acordo dos professores
a passos de tartaruga

Finalmente deve acontecer cular seu filho em qualquer pré-
nesta segunda-feira, dia 18, a reu- escola e a PUC descontaria de seu
nião entre APROPUC e Reitoria salário o valor que excedesse a
para acerto do texto final do 70% das escolas conveniadas.
acordo interno dos professores. A APROPUC aguarda esta e ou-
O temor dos docentes é o de que tras respostas da Reitoria pois a
o texto do acordo interno dos pro- situação dos professores, sem um
fessores possa ir pelo mesmo tor- acordo interno há mais de um
tuoso caminho do acordo dos fun- ano, não é nada confortável.
cionários, ou seja, ficar semanas E por falar em cobranças, onde
(meses?) chocando nas aconche- anda o estudo da comple-
gantes gavetas da Reitoria. mentação de aposentadoria. que
Depois de alguns meses de idas deveria ser apresentado aos
e vindas, a minuta do acordo fi- professores em agosto?
cou pronta, esperando apenas as
discussões finais para aparar as
possíveis arestas. Porém, princi-
palmente depois que o texto foi
para a leitura do encarregado do
setor de Recursos Humanos, tor-
nou-se inviável agendar uma reu-
nião, pois não existem horários
disponíveis.
Uma cláusula do acordo que pode
gerar conflitos é a que se refere à
concessão de descontos para os
professores em pré-escolas. Nas
primeiras negociações, ficou acer-
tado que o professor teria o direi-
to de indicar a escola que seu fi-
lho frequentaria e a PUC arcaria
com 70% do valor da mensalida-
de. Ocorre, porém, que através de
informações do CRH (que con-
trariam toda a discussão levada a
cabo entre as duas partes), só duas
escolas poderiam receber os filhos
de professores, a Gato Xadrez e a
Catavento, que já mantêm con-
vênios com os funcionários.
Visando contornar a situação, a
APROPUC mudou a redação de
sua minuta, propondo que o pro-
fessor poderia ter direito a matri-

ENROLAÇÃO

A APROPUC informa que está
estudando, junto a empresas do
ramo, a possibilidade de implan-
tação de um convênio odon-
tológico, nos moldes do convênio
médico já existente, onde o
docente arcaria somente com
uma parte do custo da mensali-
dade. Casoasnegociaçãessejamcon-
cretizadas estaremos oportunamen-
te informando.

SABATINA

Alunos de jornalismo
avaliam professores

Numa iniciativa pouco habitual
na Universidade, os alunos de jor-
nalismo, juntamente com o Cen-
tro Acadêmico Benevides Paixão,
resolveram implantar um processo
formal de avaliação dos docentes,
através de questionários distribuí-
dos entre os alunos.
Apesar dos vários problemas
meto do lógicos para a tabulação
dos dados apresentados pela-pes-
quisa, ela denotou uma séria von-
tade de participação dos estudan-
tes nos rumos curriculares do cur-
so. Os professores foram avaliados
a partir de critérios qualitativos
(Bom, Ótimo, Regular, Ruim,
Péssimo) e ao lado de cada qualifi-
cação os alunos poderiam mencio-
nar o porquê da escolha efetuada.
Várias foram as reações entre os
professores. Muitos questionaram
a falta de rigor metodológico da
pesquisa e outros viam o resulta-
do como uma sinalização para

aprimorar o conteúdo de sua dis-
ciplina. Esta parece ter sido tam-
bém a opinião da diretora da Fa-
culdade, professora Marisis
Camargo Aranha, que, mesmo
reconhecendo a precariedade dos
parâmetros utilizados, achou sau-
dável a iniciativa.
Para os estudantes, ficou claro
que longe de denegrir o profes-
sor a pesquisa revelou um aluno
maduro, interessado em reverter
determinadas facetas do curso.
No frigir dos ovos, nenhum pro-
fessor teve uma avaliação total-
mente negativa, o que de certa
forma surpreendeu, principal-
mente se levarmos em conta o
lado crítico peculiar ao aluno de
jornalismo. A discussão deverá
ter prosseguimento nas próximas
semanas com a leitura e debate
dos programas de cada disciplina
com a participação da Coordena-
ção do Curso.
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Sorocaba também
reivindica 30°/0

A campanha salarial pela
antecipação do índice acu-
mulado do Dieese de 30% nos
salários de setembro envolve
todos os funcionários da
Fundação São Paulo, inclusive os
do CCMB e do Hospital Santa
Lucinda, em Sorocaba.

Embora os trabalhadores do
Santa Lucinda pertençam à
categoria da saúde e sua data-
base seja em maio e não março,
tradicionalmente, as conquistas
dos administrativos são
estendidas a todos os
funcionários da Fundação. Por
esta razão, a expectativa é a de
que em setembro os salários
recebam um acréscimo de 30%
de antecipação, sem dis-
criminação de categoria.

Empréstimo
A AFAPUC conseguiu, em

Sorocaba, uma linha de crédito
junto ao banco Real para os
funcionários do campus. O
pagamento poderá ser feito em
três vezes, a juros de 7,5%
(aproximadamente) ao mês.
Somente os associados da
AFAPUC têm direito a este
benefício.

O banco Real tam bém
fornecerá para a associação um
computador a título. de
comodato. Ou seja a AFAPUC
não terá despesa nenhuma com
esta aquisição temporária.
Faltam acertar ainda o prazo do
comodato e a configuração do
equipamento.

Caixa de sugestão
Em assembléia realizada

dia 29, os funcionários em
Sorocaba decidiram insti-
tuir caixas de sugestões
para melhorar a comuni-
cação de todos com a
AFAPUC. O objetivo é o
de que os funcionários
proponham soluções para
os problemas existentes no
campus e contribuam com
sugestões para as ati-
vidades culturais e es-
portivas, para cursos e para
as excursões.

As caixinhas serão instaladas
na portaria do CCMB, na
portaria do Hospital e no
refeitório.

CALOUROS

Vestibular anuncia início
das inscriçõescomeçou a circular a semana

passada na Universidade o cartaz da
Coordenadoria do Vestibular
anunciando a abertura, no próximo dia
3 de outubro, das inscrições do
vestibular PUC/96, cuja realização está
prevista para 9, 10 e 11 de dezembro.

Segundo a coordenadora do
Vestibular, professora Regina
Denigres, a estrutura das provas e os
critérios adotados no ano passado não
deverão sofrer alterações, uma vez que
foram responsáveis por um dos mais
expressivos índices de procura da
Universidade nos últimos tempos.

A grande novidade fica por conta
da elevação do número de vagas
oferecidas: em 95 foram oferecidas
3750 vagas na PUC e 900 vagas nas
demais instituições que participam

do Vestibular. Para 96 essas
instituições mantém as mesmas 900
vagas, mas a PUC eleva seu número
para 4210.

Para que este acréscimo se
efetivasse a maioria dos cursos teve
o número de vagas oferecidas
ampliado em cerca de 10%
(conforme deliberação do Consun).
Somente os cursos de Ad-
ministração, Economia, Engenha
ria, Fono, Geografia, Engenharia,
Medicina, Psicologia e Relações
Internacionais não tiveram suas
vagas alteradas.

Outra novidade é a criação de
uma nova habilitação no curso de
Letras da Faculdade de Co-
municação e Filosofia, agora os
ingressantes poderão optar também

pelo idioma espanhol com 50 vagas
no período matutino e 50 no
noturno. No curso de Matemática,
ocorreu um desmembramento sendo
que este ano serão oferecidas cerca
de 100 vagas para Bacharelado e 100
para Licenciatura, ambos com ênfase
em informática.

Para a direção do vestibular a
expectativa é que a procura pelos
cursos da PUC continue em alta,
mesmo tendo-se em conta o período
de recessão vivido pelo país. Por
outro lado, espera-se que o eventual
acréscimo de alunos possa ser
compensado com melhores con-
dições de trabalho e de utilização de
laboratórios que, em alguns cursos,
já se encontram no limite de suas
possibilidades.


