
t APROPUC 20 ANOS

Uma história de lutas e
conquistas

No próximo dia 25, quarta-fei-
ra, aAPROPUCestarácomemo-
rando seus 20 anos de existência
com uma festa que acontecerá no
TUCARENA, a partir das 19:30h.

É uma data que merece ser
comemorada mais do que nunca,
uma vez que a Associação dos
Professores daPUC tem uma his-
tória de lutas pouco comum no
cenário sindical e político brasi-
leiro, sendo a primeira associa-
ção docente a completar seu vi-
gésimo aniversário.

PUCVIVA Revista
Durante o coquetel comemo-

rativo estará sendo lançado o nú-
mero 1 daPUCvivaRevista,edi-
ção histórica que pretende resga-
tar alguns dos principais momen-
tos que marcaram a vida da entida-
de, contados pela voz de seus prin-
cipars personagens.

De fato, nestes 20 anos, o per-
fil da universidade tem sido
construído, em grande parte, atra-
vés da intervenção dos professo-

res e da sua associação de classe.
Conseguimos, juntos com funci-
onários e estudantes, de forma
pioneira no Brasil, o direito de
votar para Reitor; es tabelecemos
as bases para uma estatuinte in-
terna; discutimos a fundo novas
formas de gestão acadêmica, ga-
rantindo a participação de toda
comunidade nos órgãos
decisórios da universidade.

Respondemos com vigor às
investidas do autoritarismo quan-
do da invasão da universidade ou
do incêndio do seu teatro pelas
forças da ditadura. Participamos
ativamente, junto com os setores
progressistas da sociedade, de
movimentos como a anistia, as
eleições diretas para presidente,
a elaboração de uma Constituinte
e o impeachement do presidente
ColIoI.

Conquistas
Internamente nossas lutas le-

varam a conquistas inéditas den-
tro dos direitos trabalhistas dos

•

professores universitários. Fo-
mos os primeiros a adotar alicen-
ça-paternidade como norma le-
gal, antes mesmo que ela fosse
consagrada constitucionalmente;
como poucas universidades, ad-
quirimos uma estabilidade no
emprego na maior parte de nosso
ano letivo; consagramos legalmen-
te as férias de 45 dias,além de
garantirmos uma carreira docen-
te como poucas escolas particu-
lares possuem.

É por tudo isto que a festa
do próximo dia 25 reveste-se,
também, de um caráter
combativo, além da prazerosa
oportunidade de uma agradá-
vel confraternização.

É uma festa para lembrar-
mos que muito foi feito, mas
que muito ainda está para se fa-
zer, principalmente numa época
em que a sociedade brasileira
defronta-se com uma nova crise
onde os salários se apresentam
cada vez mais defasados e o
desemprego atinge contornos
assustadores .
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quarta-feira, 19:30h

no TUCARENA
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CAC!i realiza
de

encontro
e!itudante!i

Parece que a
desmobilização atingiu
até mesmo o pessoal do
curso de Ciências
Sociais.

O CACS, que na
década de 70, durante o
período de repressão
militar, foi um dos
principais representan-
tes da luta na PUC, hoje
se encontra em meio ao
abandono dos alunos do
curso. São poucos
aqueles que ainda se
dedicam de corpo e alma
às atividades do C.A.

Pensando nisso,
esse grupo de "fiéis"
resol veu armar um
encontro de estudantes
dos quatro cursos que
englobam as Ciências
Sociais (Geografia, His-
tória, Ciências Sociais e
Relações Internacio-
nais), para discutir
questões como os
estatutos do CACS, as
eleições para os
conselhos superiores, o

problema das bolsas
restituíveis, que a PUC
pretende reduzir para
50% apenas e, final-
mente, as eleições do
Centro Acadêmico e
uma nova reformulação
na estrutura do C.A. , que
atualmente funciona no
sistema de colegiado
aberto.

O encontro deverá
acontecer dia 19/10,
num sábado, das 9 às 18
horas e, a princípio,
contará com uma pro-
gramação bastante diver-
sificada, como, na aber-
tura, um debate entre
alunos e ex-alunos que
participaram de três
fases diferentes do
CACS; formação de
grupos de trabalho para
discussão sobre currí-
culo, questões profis-
sionais e qualidade dos
cursos e ainda um sarau,
para fechar o dia com
chave-de-ouro e descon-
trair a moçada.

Contrato de trabalha
A proposta que a Reitoria apresentaria para
um novo contrato de trabalho docente
deverá sofrer mais um atraso. A vice-reitoria
acadêmica informou aos presidentes de co-
missões do Conselho de Ensino e Pesquisa
(CEPE),que somente no dia 18, quarta-fei-
ra, na reunião ordinária do CEPE,é o que o
novo texto poderá ser examinado.

'Snnpésm discute a íllndermdade
Sob o título de "Das

origens à moder-
nidade", realiza-se entre
os dias 24 e 26 de setem-
bro o IV Simpósio de Le-
tras, tradicional evento da
Faculdade de Comunica-
ção e Filosofia.

O evento deverá contar
com a participação de um
grande número de profes-
sores dos cursos deLetras,
que dirigirão oficinas e pa-
lestras. Apaiestrade aber-
tura acontecerá na terça-
feira, dia24, com aprofes-
soraReginaCélia Silveira

falando sobre o tema "Das
origens àModernidade", às
9:30h.

Na quarta-feira, dia25, a
escritora Regina Rheda es-
tará proferindo a palestra
"Roteiro para uma Prosa",
às8:30h.

Naquinta-feira,26,acon-
tecerá o encerramento do
Simpósio com aapresenta-
ção da peça teatral Recue-
rdos,dirigidapeloprofessor
Carlos Gardin, no TUCA-
RENA. Todos os demais
eventos acontecerãonasala
333 do prédio novo.



TESES Educação: História e Filosofia da Edu- Cleusa Rios, do Departamento de
. coçõo. Dia 20/09, 9h, Literatura Comparada da USp, O

Poesia visual brasileira: uma poesia evento irá até 26/09 e a primeira

na era pós-verso, por Omar Khouri, As comissões de fábrica da Ford e da palestra, "Crítica literária e psicaná-

doutorado em Comunicação e Volkswagen na Autolatina: práticas e lise - uma polêmica trajetória desde

Semiótica, Dia 17/09, 9h, experiências, por Silvio César Silva, Freud", aconteceu em 12/09, Agora
mestrado em Ciências Sociais, Dia 20/ é a vez de Manoel Bandeira e Ma-

Mandado de segurança em matéria 09, 14h, chado de Assis em Subsídios
tributária, por Eduardo Pellegrini psicanalíticos na abordagem do tex-
Arruda Alvim, mestrado em Direito, A cidade sobre os ombros, por Maria to literário, Dia 19/09, às 19h30,
Dia 17/09, 9h, LuizaUgarte Pinheiro, mestrado em His- Informações pelo telefone 278-5996,

tórlo, Dia 20/09, 14h30, com Valéria, O programa promove
O Conselho Municipal de Saúde um também, dia 18/09, a palestra Voice-
estudo da participação popular na "Leiturasde PolíticasVisuais": gênese, Over: a narração em primeira pessoa
cidade de SãoPaulo(1989-199S),por transformações ecriação,porMagnólia no cinema, por Ismael Xavier (ECA-
Joana Aparecida Coutinho, Rejane Andrade dos Santos, doutora- USP);Às 18h, no auditório 333,
mestrado em Ciências Sociais, Dia do em Comunicação e Semiótica, Dia

CONFEItÊNCIA17/09, 14h, 20/09, 14h30,

Necessidades dos alunos de SC série, O conceito constitucional de renda e O Programa de Estudos Pós-
segundo seusprofessores,porShirley proventos de qualquer natureza, por Graduados em História e Filosofia da
Costa Ferrari,mestrado em Psicolo- Roberto Quiroga Mosquera, mestrado Educação convida para a confe-
gia da Educação, Dia 17/09, 14h, em Direito, Dia 23/09, 9h, rência aberta liAsteorias e práticas

educativas informadas pela Teoria
Hábito -Umtexto de CharlesSanders Opção por pedagogia e perspectivas da Ação Comunicativa de Jürgen
Pierce, por Maria de Lourdes Car- como educador: estudo sobreos alunos Habermas e outras perspectivas críti-
deal Banti, mestrado em Filosofia, concluintes do cursode pedagogia da cas", pelo professor Dr.Ramón Flecha
Dia 18/09, 14h30, PUCSP, por Neide Moura Medeiros, Garda (catedrático do Departamen-

mestrado em Psicologia da Educação, to de Sociologia e diretor do Centro
Leasing financeiro: uma análise do Dia 23/09, 10h, de Investigação em Educação de
processo de avaliação sob a ótica Adultos da Universidade de Barcelo-
de uma empresa arrendatária,por Relevâncias lexicais e formações na - Espanha), Dia 18/09, 9h, Maiores
Carlos Aberto DiAgustini, mestrado discursivas:Monteiro Lobato em discus- informações com Rita pelo tel/fax
em Administração, Dia 19/09, 15h, são, por Marilene Rodrigues Pereira, 864-5159 (sala 24, 4,oandar Prédio

mestrado em Língua Portuguesa, Dia Novo),
Gestão administrativa e financeira 23/09, 14h,

SEMINÁItIOem pequenas emédias empresas do
ramo têxtil, por José Roberto Ma- PfiLESTltfichado mestrado em Administração, O Programa de Estudos Pós-
Dia 19/09, 16h, Graduados em História e Filosofia da

O Programa de EstudosPós-Gra- Educação promove o seminário-pes
Conciliaçãoliquidez/rentabilidade duados em Ciências da Religião quisa "Questõesteórico-metodológi-
nogerenciamento de capital de giro convida para a palestra Novas religi- cas para a investigação em
no Brasil, por Ricardo Leonardo ões: expressão e retração, por Peter educação de jovens e adultos",
Rovai, mestrado em Administração, Clarke (King's College - Universidade também pelo professor Ramón Fle-
Dia 19/09, 18h, de Londres), Dia 18/09, das 16 às 18h, cha García, Dias 18, 19 e 20 de

Maiores informações com Andréa pelo setembro, às 14b, O seminário se
política educacional e descentra- telefone 873-3499 (rem, 217), destinará somente a professores e
lização:uma cnncaa parHrdaanálise alunos de pós-graduação, Inscri-
da descentralização financeira dos O Programa de EstudosPós-Gra- ções com Rita,secretaria do
recursospúblicos enviados àsesco- duados em Comunicação eSemiótica Programa, pelo tel/fax 864-5159
Ias no Estado de Minas Gerais, por promove oCiclo de Psicanálise e Utera- (sala 24, 4° andar Prédio Novo),
Marcos Edgar Bassi,mestrado em tura, ministrado pela professora D~ Vagas limitadas,



I CONSELHOS

Funcionários elegem
representantes no Consun e CAF
Realizou-se nos dias 10 e 11

de setembro a eleição para re-
presentantes dos funcionários
administrativos no Conselho
Universitário (Consun) e no
Conselho de Administração e
Finanças (CAF). A única cha-
pa a se apresentar foi eleita
pelos funcionários porém, até
encerrarmos esta edição ainda
não haviam sido computados
os votos de Sorocaba.

Para o Consun foram elei-
tos, como titulares, os funcio-
nários Anselmo Antonio da
Silva, Renê dos Santos Vieira,
Francisco Cristóvão, Cassio
Fernando Monteiro, Silvia Re-
gina Contini; como suplentes
Valdenice Antonia da Silva
Medeiros, Oswaldo de Olivei-
ra Telles, Mônica Montes Ara-
nha,VeraLucia Cavacini eLuiz
Claudio Amaral. Para o CAF
foram eleitos Mônica Pereira
Restrepo, Valdemir Antonio,
Maria Bernandete Maciel
Correa, Wanderley Lopes Pe-
reira e Ronaldo Alves de Ra-
mos; como suplentes, Marta
Bispo da Cruz, José Carlos
Cavallaro, Maria Helena G.
Soares Borges, Magali Rosa e
Arlete Sorrentino.

O mandato dos conselhei-
ros eleitos tem a duração de
dois anos.


