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11CONED

Professores d-scutem Pano
Nac-onal de Educação

APROPUC discute o Plano~~ esta quinta-feira, 6denovem-
bro, inicia-se em Belo Horizonte o TI
CONED, Congresso Nacional de
Educação, reunindo várias das mais
representativas associações de do-
centes do país. O evento terá como
tema "Consolidando um Plano
Nacional de Educação" e, na
oportunidade, as entidades presentes
deverão estar discutindo um Plano
Nacional alternativo ao apresentado
pelo governo.

Inicialmente o TI CONED estava
agenda do para 1998, porém, em vir-
tude do lançamento do plano do
governo, as principais entidades de
ensino do país decidiram que não
iriam responder de maneira isolada,
como o governo solicitava, mas que,
dentro do prazo previsto, entregariam
para o Ministério da Educação um
plano alternativo às propostas que
estavam sendo apresentadas.

O CONED deverá ter uma estru-
tura que combina mesas onde as en-
tidades nacionais colocarão suas pro-
postas acerca do Plano Nacional de
Educação e de bates sobre temas de
fundo como neoliberalismo, multi-
culturas, entre OUU·os.No último dia
do encontro deverão ser apresenta-
das as propostas das diversas enti-
dades e, aquelas que não forem
conflitantes, constituirão um docu-
mento a ser enviado ao governo
como alternativa ao Plano Nacional
de Educação.

A Associação dos Professores da
PUC discutiu, em sua última reunião,
o documento apresentado pelo go-
verno e levantou vários questio-
namentos, principalmente na parte
que afeta o 3° grau, que deverão ser
expostos no IICONED.

Em primeiro lugar os professores
questionaram o caráter privatizante
que o documento encerra, principal-
mente ao pregar a expansão da rede
privada de ensino. A postura de apoio
ao setor privado representa uma
desobrigação do governo federal para
com o ensino público e gratuito do 3°
grau, mesmo o incremento do Crédi-
to Educativo nada mais significa do
que uma fuga do governo para com
as suas reais responsabilidades, uma
vez que tal "investimento" não passa
de um empréstimo devolvido aos
órgãos federais tão logo o aluno
conclua seu curso.

Ao fortalecer a tendência para a
extínção do currículo mínimo nas es-
colas de 3° grau o documento traduz
uma tendência clara ao rebaixamen-
to do nível de ensino, uma vez que as
escolasisentam-sedeparâmetrosmí-
nimos para a formação de novos
profissionais. Essa postura também
pode ser verificada quando o Plano
prevê a criação de universidades tipi-
camente de pesquisa, isolando as três

grandes funções pelas quais os do-
centes têm lutado nesta universida-
de: ensino, pesquisa e extensão.

Quanto a um possível ponto posi-
tivopara as instituições comunitárias,
qual seja adestinação de verbas para
universidades desse tipo, os profes-
sores da APROPUC julgam que es-
sas verbas devem vir sempre
rubricadas para a utilização em pes-
quisas de docentes e não diretamente
para as mantenedoras. Nesse senti-
do a Associação dos Professores
defende a fiscalização e controle
públicos da escola privada.

Dentro do IICONED a Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores
em 'Estabelecimentos de Ensino
(CONTEE) deverá estar organizando
mesas próprias, onde estará presente
a presidente da APROPUC Mada-
lena Peixoto. Nessas mesas deverão
estar sendo discutidos oEnsino Privado
e o Plano Nacional de Educação e a
Questão dasMulticulturase Cidadania
na Educação.

No próximo dia 17, às 19h30 a
APROPUC estará realizando umde-
bate, na sala 134, com os professores
da PUC sobre a LDB e o Plano
Nacional de Educação, onde deverão
ser analisadas as propostas governa-
mentais e as prováveis alternativas a
serem levantadas pelo IICONED.



***

Recorde no pós
As inscrições para o ano de 1998 no Setor
de Pós-graduação atingiram um recorde

histórico de 1991 candidatos, faltando ainda
computar pedidos de inscrição feitos pelo
correio e via Internet. Os programas mais

procurados foram Direito, Comunicação e
Semiótica, Psicologia e Supervisão de
Currículo. Além da excelência que tem

caracterizado os cursos de pós da PUC outro
fator que contribuiu para a elevada procura

foram as exigências da nova LDB
que agora exige maior titulação dos

professores universitários.

QuanfaPlanfa classifica-se em concurso
E a maior banda da
PUC, o QuantaPlanta,
formada por alunos de
jornalismo, continua
sua escalada rumo às
estrelas. Num concur-
so promovido pela rá-
dio Musical FM, desti-
nado à descoberta de
novos talentos da
MPB, a banda conse-
guiu que uma de suas
músicas - O Coiote-
fosse uma das 72 elas-

Mallarmé
o CALS (Centro Aca-
dêmico de Letras e Se-
cretariado) está pro-
movendo, com o
apoio da empresa Di-
gite Express e da Fa-
culdade de Comuni-
cação e Filosofia, uma
comemoração do
centenário da publi-
cação do poema "Um
lance da dados", do
poeta simbolista fran-
cês Stéphane Mallar-
mé. O evento ocorre-
rá nesta 2° feira, 03/11,
as 10:00 hs. e as 20:00
hs.. no Tucarena, e
contará com a aber-
tura da professora
Vera Bastazin.

sificadas para ser
tocada no festival que
a rádio vai promover
(detalhe: a música da
banda estava compe-
tindo com outras 1.100
canções). Quem quiser
conhecer melhor o
QuantaPlanta poderá
vê-Ios na Semana de
Arte Modesta e na
Mostra de Bandas da
PUC, nas próximas se-
manas.

Pastoral
Universitária

Recentemente, reali-
zou-se na cidade de
Nova Veneza/SP o En-
contro Estadual das
Pastorais Universitári-
as. Nele, foi eleito para
a coordenação arquidio-
cesana regional de São
Paulo o Padre Márcio
Romero, coordenador
da Pastoral universitá-
ria da PUC, e para re-
presentante no conse-
lho regional de leigos o
agente pastoral, tam-
bém da PUC, César
Ornelas. Estes conse-
lhos são responsáveis,
entre outras coisas,
pela atuação eclesiás-
tica em todo o territó-
rio nacional.

Novos convênios
A AFAPUC acaba de fir-
mar quatro novos convê-
nioscom estabelecimen-
tos comerciais localiza-
dos nas imediações da
PUC.Os funcionarios po-
derão ususfruir dos servi-
ços prestados por estes
estabelecimentos, com
desconto em folha no
mês subsequente. Osno-
vos conveniados são O

Boticário, rua Caetés,
315, Espaço Terra, restau-
rante, rua Bartira 458, Ro-
que e Dina Cabeleireiros,
rua Bartira 456 e Max Li-
monad, rua Ministro Go-
doy, 936. Na Max Limo-
nad além do desconto
em folha o funcionário
terá 13%na compra de
livros e 5%na compra de
material de papelaria.

I~Ár_vo------::-re_do_c_on_he_Cime_nt_o _
Um novo software importado da França pelo

Programa de Comunicãção e Semiótica
mapeará dados de todos os projetos, teses e

outras produções científicas da universidade.
O programa, ainda desconhecido no Brasil, foi
apresentado por Pierre Lévy (filósofo)e Michel
Authier (matemático) em setembro de 94 no MIS

(Museu da Imagem do Som) a convite da PUC.
O objetivo é inter-relacionar os saberes, isto é,

com o novo recurso o interessado poderá
acessar seu tema em todas as áreas e linhas de
pesquisa existentes. Inicialmente o programa

abrangerá dados da produção dos pós
graduandos mas se estenderá à graduação

Lançamento
Nesta sexta-feira, 7/11 Manzini-Covre, entre
acontece o lançamento outros. O lançamento
do número 3 da revista acontece no 38 Aula, rua
Lutas Sociais, publica- Ministro Godoy, 1010,
ção do Núcleo de Estu- às 20h e será precedido
dos de Ideologiae Lutas de uma conferência com
Sociais, que trará arti- James Petras sobre O
gos de James Petras, Manifesto Comunista,
Michael Lõwi, Maria qual a sua relevância
Angélica Borges, Angé- hoje?, na sala 134 do
lica Lovato, Marilou Prédio Novo.

JORNAL SEMANAL PUC VIVA
PUC-VIVA é uma publicação da Associação dos Professores e
da Associação dos Funcionários da PUC-SP.Edição de texto:
Aldo Escobar Edição de arte e editoração eletrônica: Valdir
Mengardo e Antonio Delfino. Reportagem:Juliana Raposo e
Nicolás Morell. Colaboraram nesta edição: Alex Ricciardi,
Francisco Cristovão, Madalena Guasco Peixoto, Maria da Graça
Gonçalves, Anselmo Antonio da Silva. Endereço: AFAPUC- Rua
Cardoso de Almeida, 990, sala 9,fone: 263-0211. ramal 208.
Fechamento do jornal às sextas-feiras, fone/fax: 265-1734.

"- http://www.pucsp.brl'''afapucsp/
Este é o endereço do PUCviva na Intemet



Prestação de serviço

Assessoria Jurídica do 22
lI~omável pelo!d~!!~~m~s~ ~ri~~ ~!~~d~~eiro, haviaprometidoa
rídico da população carente das regiões
Centro e Lapa, a Assessoria Jurídica
do CA 22 de Agosto vem enfrentando
sérios problemas de funcionamento.
Localizada numa pequena sala na "pra-
inha", a Assessoria possui uma estru-
tura mínima (uma advogada, dois es-
tagiários e uma secretária) que é res-
ponsável pelo atendimento de cerca de
100 pessoas por mês.

A Assessoria é conveniada ao CA,
que lhe repassa uma verba mensal de
aproximadamente R$ 700,00, proveni-
entes do desconto voluntário de R$ 1,00
da mensalidade dos alunos da Facul-
dade de Direito.

A Assessoria atende exclusiva-
mente pessoas cujos rendimentos

mínimos, em questões ligadas à vara
da família e menor, dando entrada em
procesos de pensão alimentícia,
divórcio, paternidade, entre outros e
acompanhando-os durante a sua
tramitação nas instâncias legais.

A grande luta da Assessoria tem
se voltado para a melhoria de suas
condições de trabalho e garantia de
um funcionamento duradouro, que
não dependa exclusivamente da von-
tade das diretorias do CA que mu-
dam anualmente.

A advogada Jurema Rodrigues da
Silva, responsável pela manutenção da
Assessoria, informou ao PUCviva que
durante o proceso eleitoral o profes-
sor Celso Fiorillo, atual diretor da Fa-

criação de um Núcleo de Práticas Ju-
rídicas, onde seria incorporado o tra-
balho da Assessoria Jurídica. Porém,
hoje, o professor Celso alega preten-
der viabilizar outras soluções, onde
a Assessoria não teria lugar garanti-
do. Os contatos com a Reitoria, no
sentido de viabilizar uma melhor es-
trutura de funcionamento, têm-se re-
velado infrutíferos até o momento.

Segundo Marco Aurélio de Carva-
lho, um dos coordenadores da chapa
eleita para o CA 22 de Agosto, a As-
sessoria terá todo apoio da nova ges-
tão que "procurará viabilizar o apoio
de organizações externas à PUC para
que firmem convênios possibilitando a
ampliação da entidade."

CONSUNConselheiros questionam
~te=Centr~daWtIDm~~Oa~~c~wll!o~~~~~n~ra a avaliação C positiva.O
do Consun foi a discussão do Plano de Diretor de Informática, Anselmo lem- professor Ademir AI ves da Silva
Gestão, apresentado pela Reitoria na brou que ainda faltam as principais lembrou a ausência de referências aos
última semana de setembro e que de- definições sobre a aplicação dos re- estatutos da universidade e a falta de
verá fornecer as diretrizes de gestão cursos de informática da universidade. uma melhor explicitação das relações
da universidade durante os próximos 3 A aluna Ana Tereza Bonilha disse com a Fundação São Paulo.
anos. A maioria dos conselheiros achou que no geral a avaliação dos alunos ao Na sua fala final o professor An-
positivo o plano, porém não foram pou- plano foi positiva, porém houve muita tonio Carlos Ronca lembrou que, se
padas críticas a vários aspectos que estranheza quanto à meta de acompa- os conselhos decidirem, o conteúdo
professores, alunos e funcionários gos- nhamento do desempenho acadêmico do plano poderá ser modificado e que
tariam de ver melhor explicitados pela dos alunos bolsistas, pois assim se es- três metas deverão ser atacadas
direção da Universidade. taria estabelecendo critérios desiguais prioritariamente, o envol vimento da

As críticas mais contundente parti- que privilegiariam os alunos que podem comunidade para a manutenção
ramde alunos e funcionários. Anselmo pagar a universidade, em contra- do equilíbrio financeiro da PUC,
Antonio da Silva, diretor daAFAPUC, posição aos alunos com poucos a integração definitiva do CCMB
lembrou que no plano de gestão ante- recursos que, trabalhando, não dis- e do Hospital Santa Lucinda à
rior a vinculação da universidade com põem de tempo para a concretização PUC e o apimoramento da siste-
os movimentos de excluídos era paten- de um melhor desempenho acadêmico. mática de gestão.
te, enquanto que no atual limita-se so- A professora Ursula Karsh Muitas outras questões foram le-
mente a uma difusa "solidariedade". lembrou também a dificuldade em vantadas e elas deverão ser enca-
Outro ponto anotado referia-se à prio- manter-se os conceitos A e B para minhadas por escrito para serem
ridade com que as pautas financeiras todos os programas, uma das metas do respondidas no Consun que aconte-
são tratadas em detrimento do acadê- Plano, já que a própria CAPES cerá em Sorocaba, no dia 26.



Eleiçoes nos CAs

Ethos vence 2°turno
no 22 de Agosto

A chapa Ethos sagrou-se
vencedora das eleições para a
renovação da diretoria do CA 22
de Agosto (Direito), que teve seu
segundo turno realizado na quinta-
feira passada. Nesta semana a
presidenta da comissão eleitoral
do 22 deAgosto, MarianeBaroni,
lançará uma carta aberta à
Faculdade de Direito escla-
recendo diversos incidentes que
ocorreram ao longo do processo
eleitoral. A Ethos foi a primeira
colocada com um total de 507
votos,contra421 da chapa CA 22,

46 votos nulos e um voto branco.
A posse da chapa vencedora
acontecerá no dia 1de dezembro.

Outros dois CAs, que também
convocaram eleições para este
final de ano, já têm seus
calendários. O Leão XIll, que
promete ter as eleições mais
disputadas deste fim de ano,
marcou seu pleito para 12 de
novembro, qu~rta- feira e um
debate com aschapas concorrentes
para esta sexta-feira, 7111.0CASS
(Serviço Social) convocou suas
eleições para os dias 12 e 13 de

Mensalidades

Estudantes e Reitoria
têm encontro técnico
Não aconteceu na semana

passada a reunião de negociação
de mensalidades entre estudantes
eReitoria, que inicialmente estava
marcada para segunda-feira.
Devido a um mal-entndido a
respeito de horãrios, ambas as
comissões de negociação se
desencontraram. Até o fechamen-
to desta edição não havia infor-
mações sobre uma nova data para
as negociações.

Por outro lado, ocorreu na
quinta-feira, 30, um encontro
entre a comissão de análise
técnica dos estudantes e a da
Reitoria, onde ambas verificaram

os números e as planilhas da
universidade, visando municiar
com dados mais concretos as
negociações. Há, porém, por parte
da comissão negociadora dos
estudantes, preocupação com a
necessidade de promover uma
grande mobilização dos alunos da
universidade, nos moldes das
assembléias realizadas há cerca
de dois meses, para que eles
possam participar das reuniões de
negociação.

Até o momento, no entanto,
não havia nenhum plano con-
creto da comissão nesse
sentido.

novembro. Já o CAFIL (Filo-
sofia), que também chama
eleições para este fim de ano,
ainda não tem as datas defrnidas.

Finalmente o CA Benevides
Paixão (Jornalismo e Publi-
cidade), tem eleições marcadas
para o dia 13 deste mês.

Aparentemente, começa a
ocorrer um movimento dos
alunos dos cursos de
comunicação social para as
eleições no CA, e aperspectiva é
quej ánesta semanahaj a inscritos
para o pleito.

Alunos organizam
atividades aníslicas

Um grupo de alunos do 10ano
dejornalismo, (Cássio Utiyama,
JulianaMori, GustavoFaleiros e
Camila Moreira) está promo-
vendo, simultaneamente à
Semana de Jornalismo (03 a 07
de novembro), uma grande
mostra de fotos, pinturas e
gravuras, poesias e apresentações
de conjuntos musicais: trata-se
da Semana de Arte Modesta que
busca abrir espaço para o grande
número de artistas de nossa
universidade. Contando com o
apoio do CA Benevides Paixão e
da coordenação de jornalismo,
estes estudantes conceberam o
evento como uma intervenção
dinâmica e criativa na realidade
daPUC, ou como afirma Cássio,
"Sei que não éum proj eto que vai
mudar o mundo, em termos de
divulgação cultural-artística. Mas
é um bom começo".



TESES
Referenciais para cons-
trução de um currículo de
história, no espaço da
escola pública
objetivando a cidadania
emancipatória, por José
Mauro Marinheiro Fer-
nandes, mestrado em
Educação: Supervisão e
Currículo. Dia 4/11, 14h.

Estudo da evolução da
audição em crianças
pós-meningite bacte-
riana por agente determi-
nado, por Patrícia
Fernandes Rodrigues,
mestrado em Educa-
ção: Distúrbios da Co-
municação. Dia 4/11,
17h.

Autonomia universitária
na constituição de 1988,
por Sonia Maria de Pinho
Godoy, mestrado em Di-
reito. Dia 5/11, 9h.

Professor: formação e
ação - a busca de uma
nova profissionalidade,
por Miriam Aparecida
Romano Machado
Teixeira, mestrado em
Educação: Supervisão e
Currículo. Dia 5/11, 14h.

A construção da prote-
ção social e as entidades
sociais no município de
Toledo - PR, por Esther
Luzia Lemos Hein, mes-
trado em Serviço Social.
Dia 5/11, 14h.

o pre-questionamento
no contexto dos recursos

extraordinário e especiaL
por José Miguel Garcia
Medina mestrado em Direi-
to. Dia 5/11, 17h.

A formação de recursos
humanos e as tendências
de emprego: o discurso
dos administradores de
RH.no setor de serviços da
cidade de SP, por
Adriana Braz Vendramini
Bicca Magalhães, mes-
tra-do em Administração.
Dia 6/11, 9h.

Litigância de má-fé, por
Ana Lucia Lucker Meirelles
de Oliveira, mestrado em
Direito. Dia 6/] 1, 10h.

Explicitando as bases te-
órico - práticas de uma
ética curricular, no o-
excludente: um estudo da
escola-aberta em Belém
do PA, por Adelaide Lais
Parente Brasileiro, mes-
trado em Educação: Su-
pervisão e Currículo. Dia
6/1 L 14h.

A tutela executiva dos di-
reitos metaindividuais nas
ações coletivas, por Elton
VenturL mestrado em Direi-
to. Dia 6/11, 17h.

AIOS: uma doença nova?
imaginário da AIOS na
mídia contemporânea,
por Teresa Cristina Endo,
mestrado em Psicologia
Social. Dia 07/11, 14h.

A formação contínua e a
construção da competên-
cia pedagógica: trajetos e
projetos, por Marina

Holzmann Ribas, douto-
rado em Educação: Su-
pervisão e Currículo. Dia
10/1L 14h30.

ApG
A Associação de Pós-
Graduandos da Pontifí-
cia Universidade Católi-
ca de São Paulo, convi-
da para o show, a se re-
alizar no TUCARENA na
próxima quarta-feira, dia
05 de novembro, CANU-
DOS E CANTOS DO SER-
TÃO, com o cantor e his-
toriador Fábio Paese con-
vidados, com entrada
franca, a partir das 20h.

COGEAE
Enfermagem e Protecão
Radiológica.icos e de di.
Dirigido a profissionais da
área médica em geral
tais como enfermeiros,
técnicos e auxiliares de
enfermagem,
principalmente aqueles
que trabalham com ra-
diação ionizante. O cur-
so será ministrado no dia
22 de novembro das 8 às
17~, com carga horária
de 8h. Maiores informa-
ções pelo tel. (O 11) 873-
3155.

AGENDA
LATIONOAMERICANA
De 3 a 7 de novembro
estará sendo vendida no
térreo do Prédio Novo a
Agenda Latinoameri-
cana, de autoria de
D.Pedro Cosoldóliqo.


