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,APUC tem jeito, sim!
Análise da situação da Universidade hoje, aponta para a necessidade

de discussões amplas em todos os segmentos da comunidade

Nesta semana os profes- endividamento e apurar os medida não fosse tomada, a
sores recebem em casa um desmandos da gestão anteri- direção conseguiu instaurar
documento elaborado pela or denunciados pela comu- o marasmo e a letargia no
APROPUC e que pretende nidade. Em meio às campus. Saldo dessa pri-
abrir debates sobre a crise indefinições, a Reitoria meira fase: acordos até hoje
na Universidade. O PUC adiou decisões estruturais não cumpridos, negociações
Viva apresenta a seguir os importantes e desconsiderou dificeis de mensalidade com
pontos mais importantes a necessidade de um projeto os estudantes, o que resul-
para que toda a comunidade acadêmico mais adaptado à tou na invasão da reitoria e,
possa refletir sobre o assun- realidade. Em resposta à continuidade dos emprésti-
to e participar da discussão. grande expectativa, com o mos a curto prazo.
O documento traz uma aná- professor Caê na vice-reito-
lise detalhada e profunda da ria administrativa, foi ado-
administração dessa Reito- tadaa política da imposição
ria que se comprometeu ao de sacrificios aos professo-
assumir, que garantiria a res e funcionários. Com o
autonomia que sempre foi o nome de "acordo responsá-
grande patrimônio da PUC. vel" foi feito para os profes-

sores o parcelamento da re-
posição das perdas salariais
de 1992 até fevereiro de
1994. Com ameaça de redu-
ção de 40% da folha, se essa

Bezinelli sai
com recomendações

A Reitoria não deixava
claro seu projeto para a Uni-
versidade, se é que tinha al-
gum. A auditoria exigida
pela comunidade não se efe-
tivou naquele momento, foi
adiada e mesmo levada a

Retros pectiva
da crise

A primeira parte é U111 his-
tórico sobre a crise,
enfatizando o caráter da ad-
ministração imediatista em
prejuízo das definições aca-
dêmicas que foram o dife-
rencial dessa Universidade.
Lembra que a direção assu-. . .m1Uem meio a grave cnse
financeira, com a promessa
de por fim à política de



cabo posteriormente não
teve seus resultados divul-
gados. BezinellisaiudaPUC
com uma carta de reco-
mendação e agradecimento
pelos serviçosprestados e até
hoje seu esquema nefasto não
foi totalmente desmontado.

A era De Caroli

o documento continua
analisando a crise na PUC:
caiu Caê e começou a se-
gunda fase COlU De Caroli e
um pseudo projeto chamado
PRAF,para recuperação aca-
dêmica e financeira, apre-
sentado ao CONSUN em se-
tembro de 93 e que não tra-
zia novas diretrizes claras
para a ·Universidade. Esse
documento genérico não
suscitou polêmica na comu-
nidade embora seu conteú-
do apresentasse ameaças
veladas de cortes drásticos.
Com discussões fragmen-
tadas, incertezas e
indefinições o projeto de tra-
balho acadêmico para 1994
ficou prejudicado. A crise

"Os professores devem estar atentos aos
prováveis cortes e demissões previstos para o
segundo semestre"
financeira se agravava e sa-
crificios cada vez maiores
eram exigidos dos professo-
res e funcionários que fica-
ram sem 130. salário, férias
antecipadas, 1/3 das férias e

tiveram seus acordos
descumpridos.

Pacotão de Natal

Em meados de dezembro
de 1993, às vésperas das fé-
rias, a Reitoria apresentou
ao CONSUN um pacotão
batizado de Medidas de
Emergência que deveriam
ser aprovadas em bloco ime-
diatamente. E nada de pro-
jeto ou medidas estruturais
que apontassem para onde a
Universidade estaria cami-
nhando. Na verdade, o que
se queria era redução de des-
pesas através da aplicacão
estrita da deliberação 65/78,
redução do orçamento para
pesquisa, doação de 10%dos
salários, entre outras medi-
das. Pressionado o CONSUN
aprovou o pacotão. Como
resultado disso tudo, ainda
estamos em compasso de es-
pera enquanto decisões de ur-
gência são tomadas pela Rei-
toria sem discussão com a
comunidade.

De acordo com o docu-
mento da APROPUC, agora
se chegou a um limite. Cres-
ce a resistência e a exigência
de discussões mais
aprofundadas. Não há como
tolerar mais sacrificios sala-
riais apresentados como pro-
visórios e perpetuados. "A
Reitoria deve responder à
comunidade a que veio e
mostrar claramente para
onde caminha a PUC, que
modelo é esse de universi-
dade que ela está engendran-
do", coloca o documento.

Colegiados devem
ir à lüia

Por fim, a APROPUC
aponta que só uma discus-
são aprofundada feita por
todos os segmentos pode
reverter esta situação. "Que-
remos um diagnóstico e uma
avaliação geral da Universi-
dade, apresentação de pro-
postas, uma política acadê-
mica com critérios", diz o
documento da APROPUC,
que propõe aos órgão
colegiados a organização e
direção de debates e discus-
sões logo no início do se-
gundo semestre. Novos cor-
tes de salários e demissões já
estão previstos para agosto.



Metralhas
rides again

Voltou a acontecer. A agência do Banespa do campus
recebeu visita inesperada de três assaltantes na sexta-feira, 8,

dia do pagamento dos funcionários. COITe-coITe,desmaios, nervosis-

mais uma vez evidente que segurança não é assunto sério na pue.

Maratona
Os alunos contemplados com bolsa de
iniciação científica do CNPq, tiveram que
fazer uma verdadeira peregrinação, para
entregar seus formulários no prazo exigi-
do. Quando chegavam na ATP (Assesso-
ria Técnica de Planejamento) eram orien-
tados a abrir conta corrente no Banco do
Brasil da Rua Turiassu, a mais próxima da
PUe. Na tal agência, os alunos eram
informados, que ali não mais abriam con-
tas para o CNPq. Eram instruídos a procu-
rar a agência do Shopping West Plaza,
levando em mãos, uma carta da Universi-
dade pedindo a abertura da conta. De
volta à ATP eram informados de que
deveriam levar apenas os formulários, ou
seja, não recebiam carta alguma. Che-
gando à agência do shopping tinham a
alegre notícia que ali não era possível
abrir tal conta, tendo o incauto, que diri-
gir-se à agência do BB mais próxima de
sua residência. Feliz por finalmente estar
prestes a resolver seus problemas, na
agência de seu bairro, o aluno era infor-
mado que para a abertura da conta, era
necessária uma carta da PUC!

A peça Se Essa Rua Fosse Minha, montada
pelo Núcleo de Trabalhos Comunitários,
que iá foi vista por mais de 40.000 pesso-
as, especialmente por adolescentes de rua
e moradores de favelas, vai ganhar um
refor~o extra a partir de agosto. A monta-
gem vai contar com a participação de um
grupo de rap formado por quatro garotos
da favela da Vila Brasilândia. "Eles têm

. influência do grupo Racionais que em suas
músicas fala contra as drogas e a violên-
cia", lembra Agnaldo Gomes, músico e
produtor da pe~a.
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Ia ComunidadeEm defesa do Pós
em Língua Portuguesa
Venho por meiodesta forne-

cer alguns esclarecimentos
concernentes à matéria sobre o
Programa de Estudos Pós-Gradu-
adosemLínguaPortuguesadal'Uõ/'
SP,veiculadapor este Jornalem sua.
ediçãono. 46, de 20/6/94.

A primeira informação
desencontrada está no próprio
título da matéria "CAF - Rejeita-
do o Pós em língua Portugue-
sa". Tal título dá a entender que
o Programa de Língua Portugue-
sa foi rejeitado, impressão esta
que se mantém em todo texto. Na
verdade, o CAF rejeitou - em
primeira instância - o projeto de
doutorado no Programa de Lín-
gua Portuguesa e não a Proposta
de Reestruturação do Programa
como um todo. Tal fato ocorreu
dado que o parecerista, Profes-
sor Luiz Carlos Campos não dis-
punha, na ocasião, de todas as
informações necessárias.

Outra informação equivocada
é a de que "... as análises de
mérito acadêmico e didático fi-

carão a cargo do Cl!,7E e do
Consun. " Cabe esclarecer que a
Proposta de Reestruturação do
Programa de Língua Portuguesajá
foiaprovada,na íntegra,peloCEPE,
em reuniãodo dia 16/02/94.

Resta ainda dizer que o CAF
não levou em conta a relação que
o Pós-Graduação mantém com a
CAPES (Agência Federal, liga-
da ao Ministério da Educação,
responsável pelo reconhecimen-
to, credenciamento e avaliação
dos Programas de Pós-Gradua-
ção) é, quais os beneficios que a
implementação do doutorado
podem trazer àUniversidade. Por
conta disso, a Proposta de
Reestruturação do programa de
Língua Portuguesa voltou ao
CAF hoje, 11/7/94, a fim de que
seja reapreciada, levando em con-
ta tudo o que acabo de apontar.

Assim sendo, e acreditando
no trabalho sério e honesto que
este Jornal vem desenvolvendo,
solicito que estes esclarecimentos
cheguem, o mais breve possível,

PAPEL DE SEDA
Papelaria e Xerox

Teses, apostilas, trabalhos.
Cartões, cadernos, fichários e agendas.

Centro Acadêmico de Educação (CAE) PUC

ao conhecimento de toda
Comunidade Universitária.

Profa. Dra. Ursula MS. Karsch

Presidente da Comissão Geral de Pós-
Graduação

Nota da redação: Cremos
que, antes de haver erro de in-
formação na matéria citada, o
que transparece são leituras di-
ferenciadas do mesmo texto. A
matéria, em momento algum,
caminhou no sentido de identi-
ficar uma possível desqualifica-
ção do Programa de Pós em
Língua Portuguesa, mas uma
rejeição, sob o prisma econô-
mico-financeiro, manifestada
explicitamente na reunião de
junho do CAF. Hoje sabemos
que essa decisão poderá ser re-
vista, em função da apre-
sentação de novos dados, le-
vantada no Consun.

Esperamos sinceramente que
este quadro possa ser revertido,
uma vez que é sobejamente co-
nhecida a excelência acadêmica
do corpo docente especializado
em língua portuguesa de nossa
Universidade.


