
Começa esta sema-
na um dos maiores
eventos científicos e
culturais já promovi-
dos pela universidade.
A 488 Reunião da So-
ciedade Brasileira
para o Progresso da
Ciência abre as suas
portas para cerca de
10 mil participantes,
numa maratona jamais
vista pela PUc.

Serão 4 eventos si-
multâneos, a SBPC
Sênior, a SBPC J0-

vem a Jornada de Ini-
"ciação Científica e a
Expociência, onde os
professores,TIuncioná-
rios e alunos da PU C
marcarão presença
juntamente com uma
parte considerável da
comunidade científi-
ca brasileira.

O PUCviva desta semana está
quase que totalmente voltado
para a SBPC. Procuramos sele-
cionar, guardadas as proporções
de nosso exíguo espaço, os even-
tos para onde certamente irão
convergir as atenções maiores
do público, quer seja pela atu-
alidade de seus temas, quer seja
pelo destaque de seus partici-
pantes, fornecendo à comunida-
de puquiana, e também ao visi-
tantede outras instituições, um
painel variado e o mais signifi-
cativo possível desta Reunião.

1\1 PUC

A Rede Cultura e a TV PUC
prometem uma cobertura inédi-
ta em encontros científicos bra-
sileiros: serão seis horas diárias

divulgadas entrevis-
tas com pesquisado-
res e resumos dos
principais aconteci-
mentos do dia.

A Rádio MEC, do
Rio de Janeiro, está
instalando aqui na
PUC seus estúdios
para mandar boletins
de hora em hora para
o Rio de Janeiro e de
lá, para toda a rede
de rádios educativas
do país. A CBN, de
São Paulo, também
promete uma cober-
tura de fôlego da 488

Reunião.

COMITÊ CONTRA
A OPRESSÃO

Na quarta-feira, 10
de julho, o recém for-
mado Comitê Contra

a Opressão Social e Política re-
alizará uma concentração em
frente à Biblioteca Central,
para a instalação de um painel
alusivo à violência no campo.
No mesmo dia será encami-
nhado um abaixo-assinado rei-
terando o pedido de punição
aos crimes contra os trabalha-
dores do campo.

de transmissão ao vivo das prin-
cipais atividades da SBPC.

O Canal 20 da NET -Brasil
estará transmitindo para as prin-
cipais cidades do país vários
eventos da SBPC Sênior. A par-
tir das 14:00 a cobertura da
SBPC acontecerá nos boletins ao
vivo ou pré-gravados dos jornais
da TV Cultura e à noite serão
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Professoresnão recebem

AVice-R?uo!/~at~: c!!ri~~anSferiUOpa_
ria Administrativa gura-se como um gamentodo1/3para
não cumpri u o desrespeito aos o mês dejulho exa-
acordo firmad-o professores, prin- tamente pelo fato
com a APROPUC cipalmentepartin- de que em dezem-
parapagamentodo do de uma Reito- bro, segundo a
1/3 de férias dos ria que teve como VRAD,o caixa ofe-
professores no dia um dos seus prin- recia poucas possi-
5dejulho.Às 21hs. cipais trunfos elei- bilidades de paga-
do dia 4 de julho, torais o fato de mento.
quinta -feira, a di- manter a maioria Até o fechamen-
retoria da Associa- dospagamentos de to desta edição a
çãodosProfessores salário emdia. Por Reitoria e oRH in-
foi informada que outro lado, o calo- formavam não ter
não seria possível te fere oacordo fir- p r evi s õ es p a r a
efetuaropagamen- madoentreReito- uma nova data de
tono dia seguinte. ria e APROPUC pagamento.

.. ~~

Saiu na semana passada a taçãopedagógicadoprofessor
publicação "Retalhos", pro- Perseu Abramo,pois inseria-
jeto experimental do 40 ano se na disciplina por ele mi-
de Jornalismo. Arevista pro- nistrada e, por esse motivo,
mete dar o que falar, pois seus ex-alunos prestam-lhe
apesenta uma corajosa abor- uma carinhosa homenagem
dagem da polêmica temática na abertura da revista.
dos Direitos Humanos. "Retalhos"deverá estar sen-
"Retalhos"deveria ter a orien- do distribuída na SBPC.

APROPUC
na SBPC

A Associação dos
Professores da
PUC-SP marcará
presença na 48°
Reunião da SBPC,
apresentando o
cartaz comemo-
rativo do seu 20°
aniversário. Para
quem não sabe, a
APROPUC é a
mais antiga asso-
ciação de profes-
sores do país ,
completando no
próximo mês de
setembro 20 anos
de existência. Os
professores de ou-
tras instituições
que estiverem in-
teressados em
contatar a APRO-
PUC deverão diri-
gir-se à sala P-70
do prédio velho.

Banco por telefone
o Banespa pede para avisar aos professo-

res da PUC que está à sua disposição um novo
serviço telefônico, que poderá ser utilizado as

. 24 horas do dia para obtenção de saldo,
extratos, transferências e aplicações.Para isso
basta que o correntista disque o telefone 232-
1611 e utilize o número de sua senha.Isto é,
quando tem dinheiro na conta dos professores.



Bolsistas de todo o país
expõem seus trabalhos

t.4m dos grandes even- de 51 instituições de ensino de dos poderão participar.
tos que estarão acontecendo todo o país. Por causa do gran- Os trabalhos foram classifi-
dentro da SBPC Sênior é 3a de número de bolsistas que cados por área de conhecimen-
Jornada de Iniciação Cientifica. cada Universidade possui, fo- to como ciências aplicadas, ci-
Ao contrário dos outros dois ram escolhidos 15 de cada ins- ências do homem, ciências
anos, agoraa Jornada foiintegra- tituição para expor os seus tra- exatas e ciências da vida e,
da à Reunião Anual da SBPC, balhos durante o evento. De- dentro dessas áreas existe uma
pois concluiu-se que não havia vido à greve das universidades divisão por assuntos como
sentidoem manterum eventose- públicas, que atingiu 53 dias, agronomia e zootecnia,
parado do outro, já que os dois muitos dos participantes da linguística e semiótica e outras.
estão intimamenteligados. Jornada tiveram problemas Os trabalhos serão apresenta-

Serão 484 trabalhos apre- com a conclusão dos trabalhos dos em forma de pôsters por
sentados por alunos bolsistas e, por isso, não se sabe se to- seus criadores.

Alguns destaques da Jornada



Mesas-Redondas e Conlerências:
o ponto alto da Reunião

A seguir apresentamos uma
relação das mesas, simpósios e
conferências que deverão certa-
mente atrair a atenção do públi-
co presente à SBPC.

. SEGUNDA-FEIRA

Discriminação Racial no Brasil:
A Questão do Negro

Fulvio Rosemberg (coord) -
Benedita da Silva - Estela Maria
Cunha e Juarez Tadeu Xavier -
9:30 TUCARENA

o Ar das Metrópoles:Um
Recurso Natural em Extinção

Fabio Feldmann (Coord) -
Aristides Almeida Rocha - Paulo
Saldiva e Werner Zulauf - 9:30 -
Auditório 2

Drogas - Ação e Reação
Moacir Aizenstein (coord) - Lidia
Aratangy - Romeu Tuma - Sergio
Tufik - 9:30 Auditório 3

Garantia de Renda Mínima e
Erradicadicão da Miséria no Brasil

Conferencista:Eduardo Suplicy -
Apresentador: Aziz Ab'Saber - 12:00
-TUCA

Política Nacional de Saúde
Conferencista: Adib Jatene - Apres.
SergioFerreira-12:00 TUCARENA

o Neoliberalismo no Brasil
Armando Boito Jr (coord) - Levi

Ferrari - Reginaldo Moraes - Wilson
Cano 15:00 TUCA

A Ciência Brasileira na
Transversal do Tempo

Carolina M. Bori (coord) - Aziz

Ab'Saber - Crodowaldo Pavan -
Warwick Kerr - 15:00 - Auditóriol

TERÇA -FEIRA

Neoliberalismo, Globalização e
Desemprego

Dalmo Dallari (coord) - Francisco de
Oliveira - Pedro Jacobi - Regina
Gadelha - 9:30 - TUCARENA

o Dilema das Privatizações
Anunciadas: O Caso da CVRD

e da Petrobrás
Confer. Aziz Ab 'Saber - Apres. Ca-
rolina Bori - 12:00 Tuca

Rumo da Ordem Pública no
Brasil: A Construção do Público
Conf. Luiz Eduardo Wanderley -
Apres. Antonio Sergio Guimarães -
12:00 - Auditório 7

Estrelas Jovens
Conf Jane Cristina Hetém - 12:00
TUCARENA

Globalizaçãoe Democracia: Novos
Desafiosà Mídia Brasileira

Vera Chaia (Coord) - Gsbriel Cohn -
Marcelo Coelho - VenícioLima - Au-
ditório 1 - 15:00

QUARTA- FEIR<\

Universidade e Pensamento
Católico no Brasil

Alípio Casali (coord) - Dirce Men-
des da Fonseca - Luiz Alberto de
Souza - Roberto Romano - 9:30 -
Auditório 6

O Brasil do Século XXI
Antonio Manuel Silva (Coord) -
Amélia Cohn - Bernardo Sorj - Ser-
gio Arouca - 9:30 Auditório 5

Ação da Cidadania contra a
Fome, a Miséria e Pela Vida:

Visões e Lições
Candido Grzybowski (coord)
Augusto de Franco - herbert de Sou-
za - Leilah Landim - 9:30 - TUCA

QUINTA-FEIRA

Diretrizes da Educação Brasileira
Carlos Jamil Cury (coord) - José
Arthur Gianotti - Leonor Maria
Tanuri - Vera Brito - 9:30 - TUCA

Os Novos Planetas
Confer. João Steiner - Apres. José
Monserrat - 12:00 - TUCA

o Brasil Urbano Rumo ao Futuro
Lucia Bogus (coord) - Ermínia
Maricato - Julia Castro - Marcela
Nicodemus - 15:00 TUCARENA

SEXTA-FEIRA

Política de Ensino Superior
Antonio Carlos Ronca (coord)
Carlos Benedito Martins - Eunice
Durham - Roberto Romano - 9:30-
Auditório 3

Direitos Humanos
Gilberto Velho (coord) - James
Cavalaro - José Lindgren Alves -
MarizaPeirano - 9:30 - TUCARENA

Educação e Direitos Humanos
Conf. Mario Sergio Cortella - Apres.
Oscar Vilhena Viera

Comunicação e História: Memó-
ria e Atualidade dos Direitos de

Cidadania no Brasil
Alice Mitika (Coord) - Benardo
Kucinski - José Roberto Heloani -
Maria Bochini - 15:00 -Auditório 6



Avez dos estudantes do
1° e 2° Graus.:z:,urante a 48.' reu-

nião anual da SBPC estará
acontecendo também a 4. a

SBPC Jovem. Esta reunião tra-
rá diversas atividades voltadas
especialmente para alunos e
educadores de 1.o e 2.0 graus
de escolas públicas e particu-
lares, incentivando e dando a
oportunidade de se reunirem
com profissionais da área de
educação e grandes pesquisa-
dores científicos. Este ano a
SBPC Jovem conta com 134
trabalhos inscritos.

Estes trabalhos e experiên-
cias estarão expostos de 08 a
12 de julho no Colégio Batista
Brasileiro, juntamente com as
outras atividades destinadas
aos jovens e, talvez, futuros
cientistas. Serão oficinas,
minicursos, atividades cultu-
rais, laboratório aberto de
informática e química, feira de
ciências, painéis, sala de lei-
tura, conferências, mostras de
vídeos, mesas redondas e fei-
ra de informática. Abaixo pu-
blicamos alguns dos princi-
pais eventos .

CONFERÊNCIAS"

Globalização e Economia

Brasileira - Aloizio Merca-
dante - Segunda - 14:00 .
Drogas: Muitos Problemas,
Poucas Soluções - Paulo Afon-
so Caruso Ronca e Afonso
Louzada - Segunda 14:00
Procuram-se Jovens Cida-
dãos: Preços e Valores a De-
finir - Terezinha Rios - Ter-
ça - 14:00
Estrelas e a Vida no Univer-
so - Augusto Damineli - Quin-
ta - 14:00
Projetos Polêmicos no Con-
gresso Nacional - Marta
Suplicy - Segunda - 14:00
Sexualidade - Amor e Paixão
- Albertina Duarte Takiuti -
Quinta - 14:00

OFICINAS"

Jornal Vivo - Mirian Leirias -
Segunda -10:00
O Vídeo como Instrumento de
Resgate da Cidadania - Julio
Wainer - Segunda - 10:00
Escolhendo a Profissão - Sil-
vioBock- Terça-l0:00 -Per-
cepção e Expressão Vocal
para alunos de 10 e 20 Graus
Leslie Picollotto e Maria Laura
Martz - Terça e Quinta - 10:00

A Integração do Portador de
Deficiência - Secode Educação
de Sorocaba - Sexta - 10:00
Do Lúdico ao Científico:
Ciência na Bolha de Sabão-
Margarida Santana - Aldo
Ferreira e Célia Santiago -
Quinta - 10:00

çES"S"ÕES" COORDENADAS"

Psicologia e Educação - Co-
ordenação Maria Laura P.Bar-
bosa - Segunda - 15:30
Experiências Pedagógicas
Coord. Eloisa Denipoti - Se-
gunda - 15:30
Experiências Pedagógicas 11
- Coord. Laurinda Almeida -
Quarta - 15:30
Ensino da Matemática -
Coor.d. Suely Pisani - Terça-
15:30
Ensino de Língua e Litera-
tura - Dieli Vesaro Palma -
Sexta - 15:30

Além dessas atividades de-
verá estar instalada no Colé-
gio Batista Brasieliro uma Fei-
ra de Ciências, devendo acon-
tecer ainda mostra de filmes e
Illilll-cursos.


