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O final do mês de outubro  reser-
va uma série de semanas acadêmicas
de diversos cursos e faculdades da
PUC-SP. A Faculdade de Economia
e Administração inicia a semana com
a 18ª edição de sua tradicional Se-
mana de Economia, promovida pela
própria FEA com a colaboração da
PUCJunior consultoria  e da Oikos.
A Semana terá em sua abertura uma
homenagem ao centenário de  Celso
Furtado. Os eventos acontecem en-
tre  entre os dias 20 e 22/10 (veja
programação na página 3).

Já a Faculdade de Filosofia, Co-
municação, Letras e Artes,  Faficla,
terá três eventos de cursos diferen-
tes:  o Curso de Letras: Português
Licenciatura realiza entre os dias 20
e 22/10, no período noturno a se-
mana de Letras, transmitida pela pla-
taforma Teams. A Semana também
terá eventos organizados pelo curso
de Letras: Inglês - Tradução Inglês/
Português .  Já o curso de Multimeios
concentra os eventos da sua semana
entre os dias 19 e 23/10. (Veja as pro-
gramações nas páginas 1 e 2).

A Faculdade de Teologia realiza
a Semana Teológica  entre os dias 19
e 23/10. Sob o tema  "O ano especi-
al da Laudato Si" serão apresentadas
palestras diárias nos horários da
manhã e da noite. (Veja a programa-
ção completa na página 2).

A Faculdade de Ciências Sociais
também realizou  nesta semana a sua
XX Semana, mas ainda dá tempo de
ver nesta sexta-feira, 16/10, a impor-
tante debate sobre  Democracia e Fas-
cismo com a medição de Edson Pas-
setti e a participação de Camila Jour-
dan,  Priscila Vieira e Rogério Nasci-
mento. O evento poderá ser acessado
pelo canal Youtube.com/Ludopedio.

SEMANAS ACADÊMICAS

AGITAM A PUC-SP
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Ilustradoras independentes
Boeni, Dapenha, Ing Lee, Julia Lacerda

Workshop “fotomontagem digital
Bia Nas

Arte Experimental como Manifestação
Gabriel Rolim, Maria Olivia e Pedro Sodré

Workshop “TouchDesigner”
Guilherme Pretas

Processos Curatoriais: a democratização da arte
Alexandre Sônego,  Carollina Lauriano e Rapahel Fonseca

Mercado Editorial: Histórias para Novos Tempos
 Giovanna Cianelli, Guilherme Petreca, Livia Piccolo e Piuipo

Mesa sobre uma série da Netflix “Boca a Boca”
 Esmir Filho, Azul Serra, Michel Joelsas, Caio Horowicz, Iza Moreira e

Augusto Trainotti

Fotografia em Tempos de Pandemia
Bruno Gomes, Charry Jin, Débora Perez e Pedro Napolinario

Homenagem aos 20 anos de multimeios
Dudu Tsuda, Marcela Lorenzetti, Rodrigo Gontijo e Vic Von Poser

Produção audiovisual e seus bastidores
Luiza Favale e Myra Lucas

19/10

20/10

21/10

22/10

23/10

20/10

8h30 -  Abertura
Profa Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa

Diretora da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes

9h15 - Letras em Jogo
Atividades organizadas pelos alunos do quarto período

9h - Palavra do Grupo de Monitores da Semana de Letras: Inglês

21/10 8h30 - Os clássicos, nossos contemporâneos
Profa. Dra. Alzira Allegro - Profa. Dra. Marcia Pedreira -Prof. Me. Cassiano Butti

22/10 8h45 - 5º Encontro de Pesquisa Discente em  Tradução
Profa. Dra. Gloria Sampaio - Profa. Dra. Leila Darin (organizadoras)

Curso de Inglês promove atividades
durante a Semana de Letras

Os encontros serão no Auditório Virginia Woolf, na Plataforma Teams

 Arte em Rede é o tema da
Semana de Multimeios

O Curso de Multimeios realiza sua Semana Acadêmica entre os dias
19 e 23/10. Abaixo divulgamos a programação completa. Para inscri-
ções e mais informações, acesse o Instagram @semanamultimeios. Os
eventos acontecem sempre às 13h30 e 16h30.

Arte em Rede
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Fea realiza sua 18ª
Semana Acadêmica

Abaixo divulgamos a programação de mais uma Semana Acadêmica da FEA, com o tema Perspec-
tivas para a Economia Brasileira Pós Pandemia. O evento será transmitido pela Plataforma Zoom e
maiores informações poderão ser obtidas na página do evento no Facebook.

Os cursos de gradua-
ção  aprovados no último
Consun já deverão receber
inscrições no vestibular de
verão, cujas inscrições já se
encontram abertas

O conselho aprovou o
Curso de Bacharelado em
Engenharia de Sistemas
Ciber-Físicos,  Curso de
Letras: Língua Portuguesa
e Língua Inglesa - Licen-
ciatura e Curso de Bacha-
relado em Estudos de Lin-
guagem.

Na reunião também fo-
ram aprovados reformas
de curriculares nos cursos
de Bacharelado em Direi-
to, Bacharelado em Enge-
nharia Civil e Bacharelado
em Engenharia de Produ-
ção. As reformas entrarão
em vigor em 2021.

Novos cursos
aprovados recebem
inscrições para o

vestibular

Na edição passada, na
matéria de capa, informa-
mos que  "o déficit públi-
co, que hoje chega a R$ 4,151
trilhões, praticamente o va-
lor do PIB projetado para
2020". Na realidade estáva-
mos referindo-nos à dívida
pública que conforme  bem
observou o professor An-
tonio Correa de Lacerda,
diretor da FEA, em carta
dirida ao PUCviva "  já vi-
nha em uma trajetória de
crescimento desde 2014 e
registrou uma significativa
elevação em 2020. Entre ja-
neiro de 2020 e agosto au-
mentou 13 pontos percen-
tuais, passando de 76% para
89% do PIB. A tendência de
crescimento aponta para um
nível próximo de 100% do
PIB no final de 2021".

Correção

8h30 Abertura: Centenário de Celso Furtado:
Atualidade do Pensamento Furtadiano

Maria Aparecida de Paula
Rago (PUC-SP) (Mediação) /

Julio M. Pires (PUC-SP) /Rosa
Vieira Berriel (PUC-SP) /Regina

Gadelha (PUC-SP)

11h30 Mesa de comunicação:
 Atividades Estudantis Oikos PUC-SP

17h30
Minicurso: EXCEL Castes Consultoria e treinamento

Lançamentos e debates de livros

Abertura da 18ª Semana de Economia:
PERSPECTIVAS ECONOMIA BRASILEIRA

E A REFORMA TRIBUTÁRIA

Rubens Sawaya (PUC-SP) (Medi-
ação) /Bernard Appy (CCiF) /
Eduardo Fagnani (IE/UNICAMP)/
Antonio Correa Lacerda (PUC-SP)

19h30

8h30
Mesa: GLOBALIZAÇÃO EM CRISE:

O FUTURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Camila Kimie Ugino (PUC-SP) (Me-
diação) Cristina Soreanu Pecequilo
(UNIFESP) Elias Jabbour (UERJ)
Guilherme Stolle P. Casarões (FGV-
SP) Jason Borba (PUC-SP)

11h30
Mesa de comunicação: a definir

Minicurso: EXCEL Castes Consultoria e treinamento

Minicurso: INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO
DE PROGRAMAS SOCIAIS17h30 Claudia Cavalieri (PUC-SP)

19h30
Mesa: A SAÚDE PÚBLICA E O CAPITALISMO

NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Mariana Jansen (PUC-SP) (Media-
ção) Rosa Marques (PUC-SP)

Francisco Funcia (USCS) Áquilas
Mendes (PUC-SP)

Mesa: CAPITALISMO E
QUESTÃO AMBIENTAL

 Leslie Denise Beloque (PUC-SP)
(Mediação) Luiz Marques (UNI-

CAMP) Jacques Demajorovic
(UNIFEI) Ladislau Dowbor (PUC-SP)

Mesa de comunicação e mini curso : a definir

Minicurso FUNDAMENTOS DA TEORIA MA-
CROECONÔMICA DA CRISE

Mesa: Infraestrutura 2020: NOVAS
REGULAMENTAÇÕES E

IMPACTOS  ECONÔMICOS

 Rubens Sawaya (PUC-SP)

Rogério Cesar de Souza (PUC-SP)
(Mediação) José Geraldo Portugal
(PUC-SP) Virginia Parente (IEE-
USP) Victor Oszenski (Percepta)

Renata Moura (PUC-SP)

8h30

11h30

17h30

19h30

20/10 - Terça-feira

21/10 - Quarta-feira

22/10 - Quinta-feira

PROGRAMAÇÃO DA 18ª SEMANA DE ECONOMIA
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A APROPUC, em constante comprometimento com a
luta pela qualidade de trabalho dos professores, não
parou suas atividades e as estendeu para as diversas
formas remotas. Reformulamos totalmente o nosso Site
Oficial (www.apropucsp.org.br). Agora, você pode aces-
sar o Jornal PUC VIVA, atualizado frequentemente, com
todas as notícias mais importantes da comunidade pu-
quiana (www.apropucsp.org.br/jornal-puc-viva-1). E ter
acesso ao nosso acervo do Jornal, desde 1992, e acesso
à Revista PUC VIVA e Cultura Crítica. Incluímos também
páginas que informam sobre o funcionamento da APRO-
PUC-SP, a sua história, podcasts e fotos que marcaram a
nossa trajetória.

A Associação também está ativa em várias redes
sociais. Nosso perfil no Instagram cresce dia após dia
(@apropuc_s) e nossa comunicação fica fácil e prática
mesmo em tempos em que o diálogo está comprometi-
do. Nossa página no Facebook também não ficou de fora
(https://www.facebook.com/apropuc/ - @apropuc), por
esses meios, você recebe o link do jornal, fica por dentro
de lives, eventos da PUC ou até mesmo encontros de
outras associações que se movem para conquistar me-
lhores condições de trabalho. Você também pode nos
encontrar no Twitter (https://twitter.com/APROPUC) e no
Youtube (https://www.youtube.com/user/Apropuc).

Após uma interrupção
causada pelo pedido das
mantenedoras, as negocia-
ções salarias voltaram a
acontecer nesta semana
com os sindicatos e fede-
rações docentes apresen-
tando suas reivindicações.

Segundo a Fepesp,  Fe-
deração dos Professores
do Estado de São Paulo,
os docentes reivindicam:
reposição da inflação de
2020; recuperação da mas-
sa salarial ,  resultante da
inflação de 2019 mediante
o pagamento de abono ou
PLR; base da remuneração
para o pagamento do abo-
no, e garantia de que as IES
não adotem práticas antis-
sindicais.

As negociações sobre a
Convenção Coletiva ter-
minaram garantindo-se a
manutenção de todas as
cláusulas do atual texto.
Nova reunião será realiza-

Sindicatos voltam a
negociar com mantenedoras

da nos próximos dias e
depois disso, espera-se,
que os professores sejam
chamados pelos seus sin-
dicatos para discutir as
novas bases salariais para
os próximos anos.

NA PUC-SP

Na PUC-SP professo-
res  e  a  maior parte  dos
funcionár ios aguardam
para negociar seu acordo
interno de trabalho, pois
Fundasp s inal izou que
somente acordará um
novo texto quando as ne-
gociações gerais estiverem
finalizadas.

Ao encer rarmos esta
edição os funcionários do
Hospital  Santa Lucinda,
que têm acordo regido por
outro sindicato, estavam
terminando as negociações
com a Fundasp, que deve-
rão ser assinadas nos pró-
ximos dias.

O Andes, Sindicato Na-
cional dos Docentes do
Ensino Superior, realiza
entre os dias 3 e 6 de no-
vembro sua eleição para o
biênio 2020/2022. Neste
ano a eleição deverá ser te-
lepresencial. Duas chapas se
inscreveram ao pleito a
Chapa 1 - Unidade para
Lutar: em defesa da educa-
ção pública e das liberda-
des democráticas, presidi-
da pela professora Rivânia
Lucia Moura de Assis
(UERN)    e a  Chapa 2 -
Renova ANDES, que tem
como presidenta a profes-
sora Celi Nelza Zülke Ta-
ffarel (UFBA).

A diretoria da Associa-
ção dos Professores da
PUC-SP, APROPUC-SP

Andes realiza eleição para
renovação de diretoria

A Divisão de Recursos
Humanos, DRH, publicou
uma no dia 15/10, uma nota
informando que "a Fundasp
irá conceder, em caráter ex-
cepcional, o recesso admi-
nistrativo e acadêmico-ad-
ministrativo previsto para o
período de  24/12/2020 e
02/01/20121, sem compen-
sação de horas".

A nota esclarece que a
decisão foi tomada conside-
rando as medidas adotadas
pelas autoridades compe-
tentes em razão da pande-

Recesso administrativo fica
livre de compensação

mia do novo Cororavírus.
Por outro lado a Reitoria

emitiu nota informando que
o fechamento dos campi da
PUC-SP deverá ser prorro-
gado até o dia 16/11. A nota
esclarece que serão mantidas
as atividades administrativas
essenciais, bem como as ati-
vidades acadêmicas definidas
pelos Coordenadores e Di-
retores de faculdade. As ati-
vidades administrativas que
estão sob a responsabilida-
de da Fundasp serão defini-
das pela mantenedora.

apoia a chapa 1, Unidade
para Lutar, por entender
que esses professores cons-
tituem-se numa garantia à
defesa do ensino público e
da luta pela democracia.

Em um momento onde
as conquistas dos docentes
de todo o país são ataca-
das por um desgoverno de
características neofascistas,
a Chapa 1 se coloca ao
"lado dos trabalhadoras/
es, movimentos antirracis-
tas, pela reforma agrária, fe-
ministas, LGBTQI+, em
suma, todos os que têm
sua humanidade negada,
teçam frentes unitárias e de-
mocráticas para derrotar  o
projeto  neofascista e au-
tocrático do governo e de
sua base de apoio".


