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Problemas
coma

Segurança

Nas duas últimas
semanas episódios
envolvendo ocorpo de
segurança da PUC e
estudantes, repercuti-
ram negativamente
junto à comunidade.

Na noite de 30 de
março ocorreu um con-
fronto entre estudan-
tes e a guarda
terceirizada daPUC na
frente do prédio velho.
Os estudantes (dois
rapazes e duas moças) dizem
ter sido ofendidos por três se-
guranças. Em seguida os estu-
dantes teriam sido espancados
e até ameaçados com revólver.
Os seguranças argumentam que
os alunos estavam embriaga-
dos e faziam baderna em frente
à capela. Houve uma tentativa
de contornar a situação sem que
se recorresse ao uso de armas.

Já no dia 7 de abril outro
confronto ocorreu perto do
Restaurante Universitário e,
desta vez quem teria levado a
pior foi o segurança da PU C: ao
abordar um grupo de estudan-
tes que apresentavam compor-
tamento inadequado, o segu-
rança teria ouvido respostas ris-

pidas, tendo inclusive sido agre-
dido pelos estudantes, fato que
provocou o seu internamento
para rápida medicação em, um
pronto-socorro da região. Já para
os alunos quem teria partido
para o ataque foi o segurança.

O primeiro episódio pr~)Vo-
cou a formação de uma comis-
são sindicante, convocada pela
Vice-Reitoria Comunitária. Po-
rém, como esta ocorrência não
se trata de um fato isolado, os
C.As. estão propondo a forma-
ção de uma comissão paritária
composta de funcionários alu-
nos e professores para discutir a

questão de uma ma-
neira global.
APUC possui um cor-
po de seguranças pró-
prio bastante reduzi-
do, sendo que a maio-
ria dos guardas con-
tratados são através de
convênios com em-
presas de segurança.
A Security foi contra-
tada no ano passado
em substituição a ou-
tra empresa que, se-

gunda a Vice-Reitoria Admi-
nistrativa, apresentava custos
elevados. A contratação da
Security representou uma eco-
nomia de quase 50%. Só que,
até agora, os resultados deixam
muito a desejar: a PUC possui
hábitos muito peculiares que
pouco se enquadram aos pa-
drões convencionais de segu-
rança. São frequentes os de-
sentendimentos entre segu-
ranças e alunos, principal-
mente no que diz respeito
ao consumo de drogas, cam-
po minado onde a falta de
uma discussão mais
aprofundada entre as partes
envolvidas propicia a ocor-
rência de constantes atritos.
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7~~1Ânegociação que pouco avan- ajuste. O fato é
de mensalidades
estávirandomais
uma das novelas
da nossa Univer-
sidade.Na sema-
na passada tive-.mos mais uma
reunião técnica

çou. A Reitoria
insiste em novos
aumentos en-
quanto que a últi-
ma assembléiade
estudantesdelibe-
rou não aceitar
mais nenhum re-

que já estamos
na segunda me-
tade de abril e
logo os carnês
precisarão ser
enviados. Desse
jeito a coisa não
vai acabar bem.
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Para come-
morar o dia in-
ternacional
(2/4) e o dia
nacional (18/
4) do livro in-
fantil a EDUC
estará promo-
vendo esta se-
mana, no tér-
reo do prédio
novo, exposi-
ção e venda
de livros para

crianças. O
evento conta-

Ira com a pre-
sença de
nove editoras
e oferecerá li-
vros com des-
contos. Como
parlidpaçãoes-
pedal teremos
os livrosportu-
guesescedidos
pela Ebradil.
Valeconferir.
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B E L O
LANÇAMENTO
Foi lançada na
última quarta-
feira, noTUCA,
a revista que
conta os 20 anos
de história da
ANPG (Associ-
ação Nacional
dePósGraduan-
dos). O coquetel
teve a presença
da atual direto-
ria da APG
PUC e da
ANPG, além de
vários ex- presi-
dentes da nacio-
nal, comoRober-
to Carvalho
(hoje em Porto
Alegre) e Harri-
son Targino
(hoje na Paraí-
ba) ambos presi-
dentes pela
PUC. A bela re-
vista pode ser
adquirida na
sede da APG .
Parabéns.

Comida de graça
oCentro de Vi-
vência Comu-
nitária está di-
vulgando a re-
lação dos alu-
nos contem-
plados com
uma bolsa ali-
rn e n t a ç ã o

para o Restau-
rante da PUC.
Osalunos sele-
cionados de-
verão procu-
rar a sala 6,
sub-solo do
prédio novo,
até 20de abril.
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CEPE discute Plano de
Atividade Básicas

OrIano de Atividades Bá- mia e o Direito), que ainda o ano de 1996, devendo ser
sicas (PAB), juntamente com o não aderiram ao programa. realizadas experiências já no 20.
Plano de Avaliação Institucional Quanto aos estudos sobre semestre deste ano.
(PAIPUC) foram os principais mudanças nas regras contratu- A respeito do acordo sobre
temas de discussão na última ais dos professores, o CEPE mensalidades o Vice-Reitor
reunião do Conselho de Ensino tem intenção de iniciar a dis- Acadêmico informou que Rei-
e Pesquisa, realizada no dia 12/4. cussão na sua próxima reunião, toria e estudantes estão próxi-

As discussões ficaram mais tendo como data prevista para a mos de um acerto, o que deverá
controversas quando foram implatação de nova sistemática acontecer nos próximos dias.
apresentados os números do
Plano de Atividades Básicas,
pois os conselheiros tiveram
acesso a uma planilha sobre a
quantidade e especificidade das
horas de cada departamento e
alguns questionamentos foram
levantados acerca dos números
apresentados. O Conselho de-
cidiu então fazer um encami-
nhamento dessas planilhas para
os departamentos e as Comis-
sões para que estes possam es-
tudar o documen to e tomar uma
posição sobre o assunto. A par-
tir de um relatório proposto pelo
próprio CEPE, que servirá
como parâmetro básico, essas
unidades terão no máximo 60
dias para tirarem suas conclu-
sões e reconduzir o assunto para
nova discussão no Conselho.

Outro tema importante tra-
tado na reunião foi o Plano de
Avaliação Institucional (PAI-
PUC), projeto que visa analisar
a potencialidade e o desempe-
nho dos cursos e dos docentes
da universidade. Foi relatado
aos conselheiros as experiênci-
as que já estão em andamento,
as fases do processo e a forma
de execução do trabalho. O pro-
jeto tem encontrado dificulda-
des de adesão de alguns seg-
mentos importantes da PUC 1.:·~f;0~~~.~~~~
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iante da ausência de
uma programação
musical no Tuca,
principalmente de
MPB, o Núcleo de
Trabalhos

Comunitários,
vinculado à vice-reitoria
comunitária, decidiu
apoiar a organização de
uma programação para o
teatro no início de 94.
Nasceu assim o Projeto de
Restauração e Arte
Marcus Pereira da PUC.
A estréia do projeto, em
abril, contou com as
apresentações de Gilberto
Gil que lançou o seu disco
acústico "Unplugged" e
iniciou aqui uma turnê
mundial. "Gil trouxe o show já
montado. Não participamos da
sua idealização e da sua
realização", afirma Carlos
Dutra, o Cacá, representante
dos funcionários na
coordenação. No show com o
Tom Zé, o projeto já contou
com a assessoria de um
produtor.
Com representantes de vários
segmentos da comunidade
universitária, o Marcus Pereira
foi idealizado contando com a
participação dos funcionários,
estudantes e professores, além
da Reitoria que garante a
cara jurídica do projeto.
Atualmente, a coordenação
está formada pelo
representante da AFAPUC,
estudantes e nenhum
professor, apesar de ser
um proj eto da comunidade
e estar aberto a todos,

inclusive os docentes.

Além da música

o Projeto Marcus Pereira da
PUC realiza suas produções
com o apoio de patrocínios da
iniciativa privada. A bilheteria
obtida pelo projeto em suas
produções destina-se à
restauração do Tuca, a um
fundo de bolsas para estudantes
carentesmatriculados na PUC
e uma pequena parte é
utilizada para a despesas de
manutenção.
A agenda do Marcus Pereira
para este ano foi acertada com
a direção do Tuca da seguinte
maneira: todas as primeiras
segundas, terças e quartas de
cada mês, de abril a dezembro,
o Tuca fica a disposição do
projeto. Estes dias, vinte e sete
ao todo, estão garantidos, A
proposta do Marcus Pereira,

segundo Cacá, é não só a
"idealização e realização
dos eventos, mas discutir
cultura. E discutir cultura
é discutir o Tuca. Qual é
o perfil desse teatro, o que
se espera de um teatro
universitário" .
"A nossa proposta é
elaborar um projeto
cultural de tal forma que
o artista participe e não
venha com o seu show
pronto", esclarece Cacá.
Assim, corno aconteceu
com Tom Zé, a
cenografia, iluminação,
som, preparação do palco,
músicos participantes foi
decidido conjuntamente.

Foi produzido um show
"inédito e pronto para ser
exportado", ou seja,
apresentado em outros locais
em nome do Marcus Pereira e
da PUC. "Com a produção de
um show inédito o Marcus
Pereira pode se apresentar no
Memorial da América Latina,
na praça da Sé, onde quer que
seja", ressalta Cacá. Segundo
ele, é o projeto divulgando
a imagem da PUC ao
público externo, produzindo
shows alternativos e
lançando novos artistas.
Entre os projetos do Marcus
Pereira, estão, além dos
shows, a formação até o final
do ano de uma orquestra,
curso de violão ea
realização de um grande
debate sobre o que
representa o Tuca,
comemorando os seus 30
anos de existência.


