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Funcionários avançam
. suas conquistas

Conforme noticiamos na
semana passada os funcionários
aprovaram em assembléia o texto
de um novo acordo interno, que
deverá passar pela assinatura da
Reitoria nos próximos dias. Em-
bora, como reconhece o próprio
presidentedaAFAPUC, Anselmo
Silva, o acordo não avance da
maneira pretendida pelosfuncio-
nários, ele representa uma con-
quista em relação ao que já havia
sido assegurado anteriormente,
principalmente nos setores de
cestas-básicas, piso salárial e ho-
ras-extras. Hoje publicamos os
principais pontos que comporão
onovo texto. A íntegra do acordo
interno deverá estar sendo entre-
gue aos funcionários, em forma
de caderno, logo que AFAPUC e
Reitoria assinem o texto.



TESES

Cidadania e escola: ponto de
vista de alunos de cursos de ma-
gistério, por Arlette Scotto,
mestrado em Psicologia da Edu-
cação. Dia 10/09, 9h.

Mito, mitologia e mitificação, por
Carmen Lúcia José, doutorado
em Comunicação e Semiótica.
Dia 10/09, 9h30.

Leitura, subjetividade e .criação
de sentidos, por Saulo Cesar da
Silva, mestrado em Língua Portu-
guesa. Dia 10/09, 15h30.

Maternal: uma brincadeira que é
séria...é séria?, por Carla Rizzo,
mestrado em Psicologia da Edu-
cação. Dia 10/09, 17h.

Limites de uma proposta de en-
tretenimento: a TVCultura de São
Paulo, por Luiz Carlos RondinL
mestrado em Ciências Sociais.
Dia 11/09, lOh.

Oligopólis - um estudo sobre o
poder de monopólio e seus im-
pactos na economia brasileira,
por Raimundo Ferreiro de Vas-
concelos, mestrado em
Economia. Dia 11/09, 15h.

Sistema jurídico de custeio dos
sindicatos, por Eduardo Antonio
Temponi Lebre, mestrado em Di-
reito. Dia 12/09, 9h.

Terena: adoção de um novo mito,
por Graziele AccolinL mestrado
Ciências Sociais. Dia 12/9, 14h30.

Georges Snyders: em busca da
alegria na escola, por Roberto
Muniz Barreto de Carvalho,
mestrado em Educação: His-
tória e Filosofia da Educação.

Dia 16/09, 14:30h.

Tratamento de informação na prá-
tica profissionaldo assistentesocial:
um estudo de caso, por EdsonMar-
ques Oliveira, mestrado em
Comunicação e Semiótica. Dia
16/09, 15h.

SIMPÓSIO

O Programa de EstudosPós-
Graduados em Ciências da
Religião e o Instituto Sedes
Sapientiae, em conjunto com ou-
tras instituições, promovem o
Simpósio Nova Teologia. O evento
ocorre entre os dias 12 e 14 de
setembro, e abordará os temas
violência, exclusão, .étlcc e an-
tropologia. Dia 12, no Tucarena,
às 18h, o cardeal arcebispo Arns
será o homenageado da noite,
em seguida seguem-se os depoi-
mentos de Deolinda Alves, Dalva
de Jesus, Maria Emília Guerra
Ferreiroe Yvonne Bezerrade Melio
sobre o tema Violência hoje, Dia
13/09, na sala 134, às 19h, será a
vez de Indo às raizes da violência e
da exclusão, por lara Guazzelli,
José Comblin e Plínio de Arruda
Sampaio. E finalmente, no dia 14/
09, Luiza Erundina, Dalmo Daliari,
José Luiz Gonzales e José Vilson
dos Anjos debatem o tema Há
saída para a violência e a exclu-
são?, às 19h, sala 134. Entrada
franca.

HESfi-ItEDOfiDfi

O Programa de EstudosPós-
Graduados e a Faculdade de
Serviço Social promovem a dis-
cussão sobre Tendências do
Serviço Social na América Latina.
Farão parte os professores José
Paulo Netto (PUCSP), Carlos
Montario (Uruguai) e Margdrita

Rozas(Argentina). Dia 12/09, 19h,
Auditório 333.

COrtFERErtCIA

O Centro de Pesquisas
Sociossemióticas (PUCSP, USP,
CNRS), promovem a conferên-
cia Corpo e Sentido, pelo
professor Ignácio Assis da Silva
(UNESP-Araraquara). Dia 13/09,
16h.lnformações sobre local sala
416, 4.0 andar Prédio Novo.

o Programa de Estudos
Pós-Graduados em Distúrbios da
Comunicação promove a con-
ferêncb Investigação do
comportamento comunicativo e
suas implicações junto à famOia,
pela Df! Sylviane Angêle Neves
Rigolet e a terapeuta Isabel Ma-
ria Monteiro da Costa. Dia 10/09,
das 14 às 18h, Auditório 333. Mai-
ores informações pelo telefone
873-3499 (r. 212). Entrada franca.

PALESTRA

.O Programa de EstudosPós-Gra-
duados em Ciências Sociais e a
Faculdade de Ciências Sociais
convidam para a palestra A soa-
ologia da experiência no debate
sociológico contemporâneo, por
FrançoisDubet professortitular em
Sociologia da Universidade de
Bordeaux (França) e pesquisador
do CADIS.Dia 12/09,das 14h30às
17h30,sala P-76.

O Programa da Estudos
Pós-Graduados em Economia
Política, o Departamento de Eco-
nomia da FEA e o Núcleo de
Pesquisa Moeda & Crédito·
(PUCSP)convidam para a pales-
tra O problema habitacional
brasileiro, por Fernando C. Garcia
de Freitas (PUCSP). Dia 9/09,
17h30, sala 10 (4.0 andar )



DROGAS EM DEBATE
o Centro de discussão sobre a tes ocorrerão nos

Vivência Comunitá- problemática das dias 9 e 12 de setem-
riaestarápromoven- drogas com profes- bro, às 14h. no audi-
donesta semana uma sores e especialis- tório. O Centro de
série de debates so- tas no assunto.No Vivência aproveita
bre o tema "Drogas: câmpus Monte Ale- para avisar que está
Dúvidas, Mitos eCu- gre os debates deve- abertoparatrabalhar
riosidades". O even- rão acontecer nos dia outras iniciativascom
to, que conta com o 9, 10, 11 e 12 de se- diferentes grupos da
apoio do Departa- tembro na sala 134, Universidade, para
mento de Educação sempre às 11:30h.No tanto basta.entrarem
Física da PUC, pre- câmpus Marques de contato com Silvio,
tende continuar a Paranaguá os deba- ramal 293.

BUDHISMO E ENFRENTAMENTOS
COTIDIANOS

O Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Religião e a Casa de
Dharma realizam, nesta terça-feira,
dia 10. Uma palestra com o monge
budhista Bhante Gunaratana, natu-
ral do SriLanka e missionário na índia
durante cinco anos. A palestra acon-
tece às 20 hs.. no auditório 333.

Será o fim da
terceirização?
Uma boa notícia

dada na última as-
sembléia dos funcio-
nários é que a Reito-
ria pretende, nos
próximos meses, re-
ver o processo de
terceirização que vi-
nha sendo instaura-
do na universidade.
Trata-se de uma an-
tiga reivindicação da
AFAPUC, uma vez
que além dos baixos
salários pagos pelas
empresas a situação
criava uma série de
entraves à integração
entre os funcioná-
rios da casa e os
terceirizados. O vice-
reitor administrativo,
professor De Caroli,
afirmouquepretende
reverter a situação
para todos os setores
terceirizados, menos
para a segurança.



Uma lesta para ninguém
botar deleito

~a próxima semana os
professores deverão estar recebendo
em suas residências, o convite para
participar da festa de 20 anos da
APROPUC. Oevento, programado
para o próximo dia 25, quarta-feira,
noTUCARENA,às 19hs, marcaráo
lançamento da edição histórica da
PUCviva Revista, com depoimen-
tos de professores da PUC sobre a
importância de sua associação.

AAPROPUC tem um passado de
lutas e de conquistas trabalhistas e
sociais que colocam-na em lugar de
destaque entre as associações do-
centes do país. Portanto a presença
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de todos numa festa como a que
ocorrerá no dia 25 é de grande
importância para o resgate de toda .
uma contribuição histórica daquela
que é a mais antiga associação de
professores do país, e, além do mais,
será uma agradável oportunidade
para umaconfratemização entre nos-
sos mestres.

Avisamos também que, nas pró-
ximas semanas, os associados de-
verão estar recebendo a nova
carteirinha da APROPUC, con-
feccionada em forma de cartão,
de crédito e com o novo logotipo
da entidade.
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TOCArealiza debate sobre a
dança no próximo século

"Perspectivas da Dança
para oSéculoXXI",este é o
temadodebatequeoTUCA
estará realizando nesta se-
gunda-feira, dia 9, às 20hs.
A iminência de um novo
século tem gerado interro-
gações e expectativas e a
dança encontra-se neste
borburinho de indagações,
afetada pelos novos rela-
cionamentos entre ciência,
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arte e filosofia, bem como
pelos atuais conceitos de
espaço e tempo. Nesse sen-
tido é que a professora
Kathya Godoy estará co-
ordenando este debate,
que contará com a pre-
sença dos professores
Isabel de Azevedo Mar-
ques, da UNICAMP, Prof.
Mônica SylviaAllende Ser-
ra, do Pós-Graduação da

UNICAMP, Luciana Ra-
ccini, Universidade Metro-
politana de Santos, Luciana
Lomakine, Faculdade de .
Educação Física de Santo
André e Christiane
Greiner, Pós Graduação
em Comunicação e
Semiótica da PUC-SP. O
evento tem a produção do
Grupo de Dança En-
Cena, do TUCA.



· . Apublicação de pesquisas ioga
água no moinho do lavorito;t

Rachei Balsalobre
A cada nova eleição - sobretudo se fenô-

menos da magnitude do bólido Pitta, em São
Paulo, Conde, no Rio, são colocados como
desafio 'à compreensão da opinião pública -
volta à pauta do dia, zerando conclusões an-
teriores, a questão de se saber o lugar corre-
to das pesquisas de opinião pública como
instrumentos destinados a medir ou a inter-
vir na temperatura do processo. As questões
parecem ser basicamente de duas ordens:
qual é o poder real de influência que a publi-
cação de pesquisas de intenção de voto exer-
ce sobre a decisão de voto? e, até onde as
pesquisas de opinião pública são capazes de
perscrutar e antecipar o desejo e a decisão
do eleitor? .

Quanto a esta última questão, é possível
travar discussões metodológicas complexas
e às vezes impenetráveis, tanto sobre proce-
dimentos quantitativos como qualitativos, que
respondem satisfatoriamente à demanda de
cientificidade e precisão. Mais que isso, o que
tem consagrado as pesquisas eleitorais é a
constatação de que os resultados oficiais têm
ficado bem próximos dos resultados por elas
antecipado. Portanto, a questão estritamente
técnica das pesquisas eleitorais parece ter sido
razoavelmente pacificada: evoluimos muito
metodológica e tecnicamente nos últimos
tempos, o que chancela a confiança na sua
eficiência.

A questão mais candente parece ser a pri-
meira: afinal, a publicação de pesquisas pré-
eleitorais tem o poder de "fazer a cabeça" do
eleitor? De criar novas correntes de opinião?
De fazer com que o indeciso se decida? De
mudar o voto de quem já tinha escolhido can-
didato?

Como contemplar a performance do can-
didato Pitta - e a velocidade digna de um re-
cordista olímpico com que subiu na prefe-
rência do eleitorado - e, no pólo oposto, o
inesperado empaque de Serra, levando-se

em conta o papel desempenhado pelas pes-
quisas? Será que o favoritismo do preferido
da opinião pública tenderia a aumentar pela
simples razão de que o conhecimento desta
preferência desencadeia uma reação política
com a mesma direção e intensidade? (E vice-
versa para o mal-amado Serra?). Esta pare-
ce ser a hipótese forte. O efeito político das
pesquisas parece consistir em fortalecer os
candidatos que parecem ser os mais fortes (
o que os analistas de pesquisa chamam de .
"efeito bandwagon", a contrapartida, isto é a
tendência em apoiar o mais fraco é chamado
"efeito underdog") e enfraquecer os mais
fracos, não necessariamente junto ao eleito-
rado e de imediato, mas junto aos "grandes
eleitores": dirigentes e militantes partidári-
os, financiadores de campanhas,
marqueteiros eleitorais e meios de comuni-
cação. Éque a evolução das preferências ten-
de a orientar não apenas o enfoque do notici-
ário, como também o espaço destinado aos
principais candidatos a cada dia. Porém, to-
das estas considerações estão submetidas a
um princípio geral: todo o ambiente de infor-
mação que envolve eleições livres é muito
complexo para permitir um controle adequa-
do das fontes de influência que agem simul-
taneamente, sendo necessário isolá-Ias para
avaliar o "puro efeito bruto da pesquisa".

.De qualquer modo, ainda que a mídia seja
cobrada por eventualmente contribuir para
um "efeito de. bandwagon" - mesmo que re-
presente uma informação exata - há que se
pensar que os resultados das pesquisas po-
dem ser considerados apenas como mais uma
fonte, competindo no livre mercado da infor-
mação, fundamental ou indicativo da exis-
tência da verdadeira democracia.

Rachei Balsalobre é professora do
Depto. de Comunicação Jornalistica e ana-
lista de pesquisas do Instituto Gallup
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Assessoria abre novas
fronteiras para a universidade
.2>esde abril de 95

funciona, aqui na PUCSP, a As-
sessoria de Relações Insti-
tucionais e Internacionais, ARII.
O nome é um tanto quanto
pomposo, mas os princípios e
objetivos nada mais mostram
que os quesitos básicos de uma
universidade que aspira a um
lugar de destaque no cenário
acadêmico nacional.

Em resumo, a ARlI promo-
ve a viabilização da cooperação
entre instituições nacionais e,
sobretudo, internacionais a fim
de "ampliar a convicção da im-
portância e do valor insti-
tucional; entender a cooperação
como patrimônio da instituição
e superar a dispersão e o cunho
essencialmente personaliza-
do". Atualmente, a Assesso-
ria de Relações Institucionais
e Internacionais possui 90
convênios interinstitucionais
em vigência, entre outros, um
com a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT).

PRIORIDADE ÀS
RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

A ARII está diretamente liga-
da à Reitoria e visa, ainda, esti-
mular e articular as relações ex-

temas da Universidade; possibi-
litar as oportunidades de inter-
câmbio e cooperação; servir
como organismo de apoio; orga-
nizar e supervisionar os inter-
câmbios e parcerias; viabilizar e
fomentar a integração, coopera-
ção e intercâmbio; garantir a
institucionalização das ações
desenvolvidas, parte essa que
cabe à Reitoria.

INFORMAÇÕES
DISPONíVEIS

O projeto, já em andamen-
to, ainda conta com uma infini-
dade de outros ítens e serviços,
mas, como a própria coordena-
dora do departamento, professo-
ra Renée Zicman, diz: "Prefiro
que as coisas aconteçam aos
poucos, para evitarmos tumultos
desnecessários. A partir de ago-
ra o projeto estará dando mais
uma deslanchada, pois o qua-
dro de funcionários se com-
pletou e poderemos prestar
um melhor atendimento àque-
les que nos procurarem". Este
também foi um dos motivos
da pouca divulgação, pois te-
mia-se que a demanda fosse
bem maior do que se poderia
suportar na época.

No departamento se encon-

tram disponíveis, à toda co-
munidade, cadastros sobre as
fontes externas de recursos,
os grupos de pesquisa exis-
tentes na PUCSP, as oportuni-
dades de intercâmbio de estudan-
tes e professores (graduação e
pós-graduação) e de eventos,
principalmente, internacionais.

VIABILlZANDO
PROJETOS

Se alguém da comunidade
puquiana tem como objetivo fa-
zer um intecâmbio, ou tentar
uma bolsa de estudos em algu-
ma universidade de fora, como
por exemplo, França, USA, Ale-
manha, etc. pode dirigir-se à As-
sessoria de Relações Insti-
tucionais e Internacionais e lá
obter não só a orientação neces-
sária -para isso, como também
todos os caminhos a serem tri-
lhados, com O respaldo da pró-
pria Assessoria.

Porém, a professora Renée
frisa: "Não se trata de depositário
de convênios e nem de balcão de
informações sobre agências".
Como o próprio nome diz, a As-
sessoria de Relações Institucionais
e Internacionais vai muito além
disso tudo e, pricipalmente, de to-
das as fronteiras.


