
o que a comunidade espera
da nova gestão Ronca

Da semanapassada,divulga-
mos algumas metas prioritárias
que a nova gestão da Reitoria es-
pera operacionalizar nos próxi-
mos quatro anos. Na área acadê-
mica, o professor Ronca ressal-
tou a criação de um Fórum de
Coordenadores de cursos e uma
maior integração entre o pós e a
graduação. Na área comunitária,
uma das principais preocupações
deverá ser com a segurança no
câmpus e ainda sobrou para
Sorocaba: o reitor reeleito pre-
tende tomar sérias providências
para sanar o prejuízo crônico que
aquela unidade vem provocando
nas finanças da universidade.

Ouvidos peloPUCviva repre-
sentantes das principais entida-
des universitárias demonstraram
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suas preocupações quanto a estas
e outras propostas que deverão ser
encaminhadas pela nova Reitoria.

Para a APROPUC torna-se
desgastante discutir qualquer me-
dida daReitoria, uma vezque ainda
não foi explicitado um verdadeiro
projeto de universidade, sobre o
qual a gestão Ronca diz trabalhar.

Ao assumir o comando da uni-
versidade, em 1992, o professor
Joel Martins sempre se referia à
crise mais grave pela qual passava
auniversidade, a crise de identida-
de. Nesse sentido, ficava patente
que as medidas a serem tomadas
deveriam obedecer a um projeto
de universidade, o que, até agora,
não foi implementada pela equipe
do professor Ronca. Assim, sem
que as coisas fiquem claras para
toda a comunidade, alternativas
como a criação de um Fórum de
Coordenadores ou medidas que
visem uma maior integração entre
pós e graduação ficam extrema-
mente abstratas. Além disso, cor-
rem o risco de esvaziarem de suas
funções órgãos como o CEPE,
legitimamente eleito pela comu-
nidade, mas cuja principal discus-
são cai no vazio pela falta de
parâmetros claros, consubstancia-
dos num verdadeiro projeto de
universidade.

DIALOGAR SEMPRE

Já para a Associação de Pós-
Graduandos, a APG-PUC, torna-
se fundamental que todas as atitu-
des que a Reitoria tomar ao longo
desses quatro anos sejam encami-
nhadas através do diálogo com a
comunidade, que não deve seruma
prática exclusivamente eleitoral,
mas um procedimento rotineiro.

Para Renato Afonso Gonçal-
ves, o Telê, coordenador político
da APG, a Reitoria deverá en-
frentar vários desafios como a
revisão estatutária, o estabeleci-
mento de um contrato docente e
um plano de cargos e salários,
mas devereconherprincipalmen-
te o processo de elitização pelo
qual passa a universidade e pro-
curar alternativas junto à comu-
nidade.

Com relação aos principais
problemas pelos quais após-gra-
duação passa, Telê destaca a ne-
cessidade de um maior acesso às
novas tecnologias da informática,
principalmente à Internet, instru-
mento vital para os professores e
alunos do pós. Além disso será
preciso uma discussão mais
aprofundada sobre a contenção
de verbas aplicada pelo governo
Fernando Henrique e que vem
tendo consequências desastrosas
para auniversidade.

Fim da
terceirização

Para aAFAPUC uma das prin-
cipais expectativas refere-se ao
fim da terceirização, prática que
começou a ser adotada de uma
maneira tímida pela antiga ges-
tão.

A implantação rápida do Pla-
no de Cargos e Salários deveria
ser outra prioridade da reitoria,
segundo a AFAPUC que ainda
espera umamelhoria sensível nas
condições de trabalho hoje ofe-
recidas aos funcionários, que
enfrentam sérias dificuldades
com a falta de treinamentos para
novas funções.



Inscrições têm queda de 10%
~s inscrições para o Vestibu-

lar da PUC 97 sofreram uma
queda em sua procura de 10%
em relação ao ano passado. Fo-
ram 25.314 inscrições contra
28.593 do ano passado. No en-
tanto, a divulgação do vestibular
da PUC teve o mesmo volume
do ano passado, em rádio, jor-
nais, outdoors e escolas.

Na opinião da professora Re-
gina Denigres, coordenadora dos
Vestibulares e Concursos da
PUC-SP, "a análise dos números
de inscritos nos principais vesti-
bulares mostra que a PUC-SP
apresentou resultados numéricos
equivalentes. Houve redução do
número de inscritos na UNESP
de 8,6%. Na UNICAMP e na
PUCAMP também houve quedas.
Dentro deste universo de compa-
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Curso Candidato/vaga
todas as opções

Medicina - Sorocaba 20.48

Publicidade (matutino) 17.24

Direito(matutino) 12.97

Jornalismo (matutino) 17.90

Psicologia 12.78

ração (PUC com instituições pú-
blicas), apenas a USP teve um
aumento de candidatos de 5%."

As inscrições para ovestibular
daPUC-SP foram abertas em 7 de
outubro, com encerramento pre-

visto para 26 de novembro, mas
foram prorrogadas até o dia 28
do mesmo mês.

Veja acima os cursos mais pro-
curados da PUC e a sua relação
candidato/vaga.



Vitória em dose dupla
Surpresa na pre-

miação do concurso "De
Olho na PUC", o pri-
meiro premiado na ca-
tegoria vídeo, tam-
bém foi o primeiro na
categoria foto. Isso mes-
mo, o aluno do curso de
Jornalismo, Gustavo
Abreu, ganhou duas via-
gens a Nova York, a
primeira pelo trabalho
"PUC-SP", que repro-
duzimos acima, e o se-
gundo pelo vídeo "Uma
volta na PUC". Em co-
mum acordo com a co-
missão organizadora do

concurso, Gustavo acei-
tou transferir uma das
viagens para um dos se-
gundos colocados.

Na categoria vídeo
foram premiados tam-
bém Marcelo Souza e
Canuto Jorge Glória
(Jornalismo), com o tra-
balho "A Rampa",
Gustavo Cesar (Direi-
to) com''Viva Memória".
Na categoria foto,
Daniel Augusto Baena
(Publicidade) como tra-
balho "Reflexo", ficou
em segundo lugar e
Glauco Rossini ficou em

terceiro, com "O santo,
um reflexo na porta e a
sala à espera de alu-
nos". As professoras
Ana Salles Mariano e
Vera Lucia Racy pro-
metem uma nova ver-
são do concurso para 97,
provavelmente com ou-
tra temática, que já co-
meçou a ser sugerida
pela comunidade.

Caixinhamilionária
Causou espanto a

vários setores da co-
munidade os valores
com que alguns profes-
sores premiaram os
funcionáios do estacio-
namento da PUC. A
lista é encabeçada por
cifras da ordem de R$
500,00, valores pouco
ortodoxos, principal-
mente para os padrões
de uma universidade
como a nossa.

Este é o penúltimo
PUCviva do ano. Na
próxima semana es-
taremos circulando
na quinta-feira, 19/
12, com a última edi-
ção de 1996,voltan-
do a circular no dia 6
de janeiro de 1997.A
AFAPUC ficará aber-
ta normalmente nos
dias em que houver
expediente na pue.
Já a APROPUC de-
verá permanecer fe- .
chada entre os dias
24 de dezembro e 2
de janeiro. Mas,caso
paire alguma amea-
ça sobreo pagamen-
to da 2° parcela do
13°,voltaremos a cir-
cular em caráter ex-
traordinário e a
APROPUC funcionará
normalmente.
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Eventomarca as comemorações
dos 25 anos da Ciências Sociais

E]oúltimodia4, aFaculdade
de Ciências Sociais da PUCSP
marcou seus 25 anos em alto
estilo. Foi uma grande noite,
com direito a coquetel,
exposição interativa e
apresentação de um vídeo de
33 minutos, com depoimentos
de 40 professores, que nesses
25 anos da Faculdade de
Ciências Sociais viram e
ajudaram a construir sua
história. Além dos professores,
ovídeo ainda traz o depoimento
de Eduardo Valadares, o
Eduzão, ex-aluno daFaculdade
e uma das figuras discentes
mais representativas. O
nome do vídeo é 25 -
Futuro do Presente.

O vídeo faz parte da
exposição interativa, fruto de
uma pesquisa feita por alunos e
estagiários da Faculdade de
Ciências Sociais e coordenada
pelo professor Edson Passetti,
do Departamento de Política.
A idéia de fazer uma exposição
sobre os 25 anos da Faculdade
veio da professora Dorothea
Passetti, diretora do Museu da
Cultura, mas o formato
interativo e aprodução ficaram
a cargo de Edson Passetti.

A exposição interativa,
contou com "minis" videoteca,
audioteca e biblioteca onde
podia-se assistir ao vídeo 25 -
Futuro do Presente e ouvir fitas

com as gravações de alguns
dos principais eventos
ocorridos nesse período,
como conferências, palestras,
mesas-redondas etc. Na parte
de publicações, 13documentos
foram encadernados para
consulta durante a exposição,
cujos assuntos são: Curso de
Relações Internacionais, Atos
de nomeação da Faculdade,
Pós-Graduação ~m Ciências
Sociais, Pós-Graduação em
História, Ciclo Básico, Museu
da Cultura, Faculdade de
Ciências Sociais, Produção
Científica, São Bento, Sede
Sapientiae, Revista Margem,
Revista Projeto História e
Revistas da Universidade.

O evento pretende resgatar a
históriada universidade, através
desses 25 anos das Ciências
Sociais e lembrar acomunidade

de que o futuro da PUC, como
um todo, está diretamente
ligado aos acontecimentos
desse período. Segundo a
professora Silvia Borelli,
diretora da Faculdade de
Ciências Sociais, "O evento
marca esses 25 anos, que
resultam numa trajetória em
busca da qualificação
acadêmica, vinculação dos
projetos da universidade
com o que está fora dela e
inserção total no contexto
da PUCSP".

Oevento foi promovido pela
Faculdade de Ciências Sociais,
juntamente com os Programas
de Pós-Graduação em Ciências
Sociais e História e o Museu
da Cultura, e a exposição
será remontada durante a
semana de recepção dos
calouros de 97.
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Conlrao
conlinuísmo de FHC

III!J presidente Femando
Henrique Cardoso abandonou
de vez as suas convicções de-
mocráticas. Hoje, ele é o
govemante quemais emitiume-
didas provisórias (MP). Mais
que Samey, Collor e Itamar so-
mados. Cerca de 600 MPs em
menos de dois anos demandato.

E é justamente com O seu
mandato que ele vem se preo-
cupando ultimamente. FHC
quer garantir a reeleição de pre-
sidentepara poder secandidatar
outra vez ao cargo e ficar pelo
menos oito anos pondo em
prática oprojeto neoliberal. Ele
tem certeza de que os rumos da
economia e do plano real irão
possibilitar ganhos políticos
que o tomará invencível num
novo pleito. Além da situação
econômica que ele considera
estar no caminho certo, ele usa
como argumento que a possi-
bilidade da recandidatura e a
conseqüente reeleição têm sido
bem recebidas nos meios polí-
ticos e econômicas internacio-
nais. Segundo FHC, com sua
continuidade no poder, os in-
vestimentos virão em maior
número porque ele tem a con-
fiança do capital internacional.

Internamente, a classe do-
minante está dividida em fun-
ção dos interesses envolvendo
outras candidaturas apresidên-
cia, como as de Maluf, Itamar,
Sarney e mais uma longa lista

R E E L E

de potenciais candidatos.
FHC, por seu lado, vem reali-
zando um intenso assédio jun-
tos aos parlamentares na tenta-
tiva de aliciá-Ios para aprovar
em janeiro a proposta de ree-
leição de presidente.

OITO ANOS
NO PODER, NÃO

Os partidos de esquerda,
sindicatos, movimentos po-
pulares, representantes da so-
ciedade civil - são contra a
tese de reeleição. Fundamen-
talmente, porque a reeleição
visa exclusivamente amanter
FHC no poder.

O projeto neoliberal, que
não é de FHC e sim uma polí-
tica global do capitalismo in-
ternacional, pretende continu-
ar as privatizações das empre-
sas dos setores essenciais da
economia, a abertura do mer-
cado às multinacionais, o
sucateamento do parque in-
dustrial instalado, o desem-
prego em massa, o arrocho
salarial, a demissão dos servi-
dores públicos, a destruição
dos serviços essenciais para a
população, para posterior
privatização da Saúde, daPre-
vidência, da Educação etc.

Toda essa devastação na
economia é para manter a
superexploração dos trabalha-
dores e aumentar a massa de

miseráveis, excluídos da pro-
dução e do consumo. Não só
no Brasil, mas em toda a Amé-
rica Latina. Assim como tem
acontecido naArgentina, Méxi-
co, Chile, Venezuela e tantos
outros países.

Em todo o país, as organiza-
ções partidárias, o movimento
sindical, popular e toda a soci-
edade estão semobilizando para
realizar protestos, manifesta-
ções, atos públicos. A popula-
ção está se preparando para ir
às ruas contra a reeleição de
FHC e a continuidade dessa
política de arrasa-terra pratica-
da por seu governo.

A MANIFESTAÇÃO
POPULAR É FUNDAMENTA

O Congresso já deu provas
de seu reacionarismo aprovan-
do a privatização de diversas
estatais e outras reformas. A
única-forma de impedir que os
parlamentares aprovem esta
proposta casuística do gover-
no é acontecer grandes mani-
festações para pressionar de-
putados e senadores e mostrar
que o trabalhador não quer sa-
ber de neoliberalismo no país.

Nesta segunda, dia 9, no
Largo São Francisco, às 19
horas, acontecerá o primeiro
ato contra a reeleição de FHC.
Vamos todos protestar contra a
política neoliberal do governo.
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CEPEfaz premiação dos
melhores trabalhos

ElstaqUarta-feira,11/12,nareu-
nião ordinária do Conselho de Ensino
e Pesquisa (CEPE) acontecerá a pre-
miação dos melhores trabalhos apre-
sentados na 5°Encontro de Iniciação
Científica. A reunião, aprimeira a ter a
direção da nova vice-reitora acadê-
micaSueliMarquesi, contarátarnbém
coma presençadoprefessor Femando
Almeida,ex-viceacadêmico.

A seguir publicaremos a rela-
ção dos primeiros colocados em
cada área.

Lin~uística,Letras e Artes
O Impressionismo no Brasil -

Femanda Lima Friedrich - Orienta-
ção: Maria Rosa Oliveira
Ciências Humanas -Educação

Apropriação dos Direitos da
Criança e do adolescente - Arthur
Scatolini Menten, Francesco

Fortunato e Cada Casado Silva
- Orient.: AldaizaSposati
Ciências Humanas -Psicolo~ia

A concepção do aluno de Psico-
logia da PUC/SP sobre o
behaviorismo radical - Caio F.
MigueleMairaFerreiraNakamura-
Orient.: Maria Amália Andery

Ciências Humanas -História
Índios e Missionários nas crôni-

casdoséculoXVIl -MárciaR. Olim,
NairGomes da Silva, EdgarO. Silva
- Orient. Femado Londofío

Ciência Humanas - C. Sociais
O Ventre Livre e 'a rua - Edmar

Silva-Orient.:TerezinhaBemardo
Ciências Humanas -Geo~rafia

Evolução histórico-espacial da
AIDS no município de São Paulo-
Silas Pereira - Orient.: Helena R.
Sobral

Ciências Sociais Aplicadas
Sobre o tratamento da imprensa

na Bienal Brasil Século XX - Camila
Viegas - Orient.: N orval Baitello

Computação
Sistema de apoio à administra-

ção acadêmica - Alessandro B. Pal-
ma, Simone Drozd e Valeska
Quinelato-Orint.:JoãoDantasdeOli-
verra

Bioló~icas
Levantamento preliminar das

espécies de plantas utilizadas na
medicina popular da região de
Sorocaba - Cinthya R. Lagatta.
Orient.: VilmaPalazzeti

Fonoaudiolo2ia
Entre o avaliar e o intervir na

clínicafonoaudiológica - Viviane
S. Passos - Orient.: Maria Francis-
co De Vitto


