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Funcionários elegem nova diretoria para a AFAPUC e representantes nos Conselhos

Na semana passada os
funcionários administrati-
vos elegeram a nova dire-
toria de sua associação, bem
como seus representantes
nos órgãos colegiados, que
já deverão tomar posse em
agosto.

Ao lado reproduzimos
os resultados das duas elei-
ções; nas páginas internas
apresentamos as composi-
ções completas das duas
chapas.
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ELEIÇÕES

PARA A AFAPUC

447447447447447

447447447447447

BRANCOS  13

BRANCOS   16

NULOS      101

NULOS      109

A notícia pegou
de surpresa grande
parte da comunida-
de: através do ato
03/2009 o reitor,
dentro de suas atri-
buições de presi-
dente do Consad,
suspendia tempora-
riamente todas as
horas administrati-
vas da universidade,
até que cada docen-
te se justificasse jun-
to à Reitoria e o
Conselho de Admi-
nistração (Consad).

A reação dos
professores aconteceu logo
na terça-feira, com uma
chuva de telefonemas à
APROPUC, estranhando a
decisão do reitor. A direto-
ria da Associação dos Pro-
fessores prontamente reu-
niu-se com o professor
Dirceu pedindo esclareci-
mentos sobre a atitude.

O reitor ouviu os pro-
fessores e justificou a sua
atitude pela necessidade de
recadastramneto de profes-
sores, num momento em
que novas funções se agre-
gam à  universidade.

A APROPUC questio-
nou a maneira como as me-
didas foram anunciadas,

que trouxeram grande in-
segurança àqueles que de-
tém cargos administrativos.

O reitor pediu que
à APROPUC colocasse
tudo em um documento
para a apreciação no
Consad (veja o texto no
editorial desta semana).

PEDIDO DE VISTAS
Na reunião do Consad

o professor Dirceu expôs
toda a situação para a deci-
são dos três conselheiros.
Porém o padre Rodolpho
Perazzolo, secretário-exe-
cutivo da Fundação São
Paulo, considerou a reação
dos professores despropor-

cional, pois, quando  pen-
sou-se no ato, a intenção
era somente regularizar as
horas administrativas e cor-
tar aquelas que não mais exis-
tem. Diante da nova situação,
padre Rodolpho pediu vis-
tas do processo para poder
entender melhor as reivindi-
cações dos professores.
Novas reuniões do Conse-
lho estão agendadas para os
dias 11 e 13/8,  às 9h, onde
o tema voltará a ser debati-

do (veja os desdo-
bramentos da dis-
cussão na pág. 3
desta edição).

Dentro da lon-
ga pauta do Con-
sad, os estatutos
das unididades da
PUC-SP foram
apresentados pelo
reitor. Porém, eles
deverão seguir para
a discussão no
Consun, prevista
estatutariamente e,
se surgir alguma
mudança que im-
plique em custos

administrativos, ela será
discutida pelo Consad.
Durante a reunião foram
aprovados  os nomes da
comissão processante
per mante,  a presidente
será a professora do di-
reito Elizabeth Nazario
Carraza, que é a respon-
sável pela indicação dos
nomes que acompanha-
rão os processos de sin-
dicância a part ir  desta
data.

PROFESSORES QUESTIONAM
SUSPENSÃO DAS HORAS

ADMINISTRATIVAS.
CONSAD ADIA DECISÃO
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Informamos que desde
o final da tarde do dia 3 de
agosto do ano em curso,
quando o ato do reitor se
tornou público, a APROPUC
recebeu inúmeros telefone-
mas e e-mails de professo-
res apreensivos com a me-
dida tomada: "provisória sus-
pensão do pagamento de
horas administrativas aos
docentes da Universidade";

A diretoria da APROPUC
reunida em 4 de agosto ana-
lisou o referido ato e consta-
tou que a apreensão dos
professores era não apenas
procedente, como também
justificável conforme a aná-
lise exposta na sequência:

Considerando que as
horas administrativas são
horas contratuais definidas
por critérios universais (che-
fias de departamentos,
coordenações de cursos, di-
reções de Faculdades entre
outros); e que as horas ad-
ministrativas, bem como as
horas de docência e as ho-
ras de pesquisa podem
compor o contrato do pro-
fessor e são credenciadas
pelas chefias imediatas,
como parte de suas atribui-
ções, e, portanto, sob suas
responsabilidades acadê-
micas e administrativas;
constatamos que tal ato fere
a autonomia e a democracia
universitária;

Considerando que tais
horas administrativas são,
em verdade, horas perten-
centes às  unidades  de
ensino  e  que  são  tempo-
rariamente atribuídas aos
professores eleitos ou no-
meados, não cabe desta
forma que aqueles que, no
momento, são os contem-
plados por tais horas façam
o credenciamento indivi-
dual das mesmas;

A posição da APROPUC
frente à suspensão das
horas administrativas

Considerando que o pra-
zo para o encaminhamento
das fichas cadastrais com
as atribuições das horas de
trabalho encerra-se no pró-
ximo dia 7 de agosto e que o
ato 03/2009 suspende pro-
visoriamente o pagamento
das horas administrativas
até a avaliação a ser realiza-
da pelo Consad, isto poderá
acarretar prejuízos acadê-
micos e pedagógico, e criar
deste modo, insegurança e
instabilidade para a Univer-
sidade;

Considerando que tal ato
ao suspender o pagamento
de tais horas administrati-
vas incorre em violação de
direitos trabalhistas;

Considerando que a jus-
tificativa exposta pelo mag-
nífico Reitor à diretoria da
APROPUC em reunião rea-
lizada no dia 4 de agosto,
isto é, de que tal ato visa ao
credenciamento das horas
administrativas atribuídas
aos professores da Univer-
sidade, entendemos que a
ação de credenciamento não
pode resultar em suspen-
são do pagamento das ho-
ras administrativas;

A diretoria da APROPUC
rejeita quaisquer privilégios.
E no caso de distorção, que
a Universidade os corrija
sem ferir os direitos traba-
lhistas. As horas adminis-
trativas são parte do contra-
to do professor e devem ser
remuneradas conforme o
grau da carreira a que o pro-
fessor pertence.

Tendo em vista o expos-
to acima e diante da gravida-
de da medida tomada, a di-
retoria da APROPUC consi-
dera que o ato 03/2009 deve
ser revogado.

Diretoria da APROPUC

Em meio às férias escolares
de julho, o Comitê Contra os
Efeitos da Crise se reuniu no
Centro Acadêmico de Ciências
Sociais (CACS), no dia 22/7, para
programar as principais ativida-
des do próximo semestre, e
acompanhar o caso do funcio-
nário demitido pelo Consad, acu-
sado de uso de drogas e bebida
alcoólica no campus da universi-
dade. A demissão foi revogada
por faltas de provas, porém o
reitor ainda não nomeou a co-
missão sindicante que analisará e
dará seu parecer do processo ad-
ministrativo, não apresentando
evolução no caso.

Desse modo, os membros do
Comitê passaram a discutir as
ações para o segundo semestre
de 2009. Os trabalhos do grupo
estarão focados na questão da
inadimplência, uma vez que o
começo do semestre é o período

Comitê se reúne
durante as férias

no qual os estudantes com débi-
to têm dificuldades para renova-
ção de matrícula. Para isso, estão
preparando uma atividade que será
divulgada em breve. O Comitê
Contra os Efeitos da Crise tam-
bém acompanhará com mais cui-
dado a questão dos trabalhado-
res terceirizados da limpeza, que
vêm sofrendo constante repres-
são ao denunciar as más condi-
ções de trabalho.

Outra proposta apresentada
durante a reunião e que fará parte
dos trabalhos do Comitê é a atual
situação de Honduras, onde um
golpe militar derrubou o presiden-
te eleito. Surgiu também a idéia da
criação de um jornal que faça o
balanço das atividades do Comitê
no primeiro semestre e que apon-
te as perspectivas para o futuro,
preparando a comunidade para a
nova Audiência Pública com o
conjunto da Reitoria.

A PUC-SP decidiu que vai
repassar as multas que forem
aplicadas contra a instituição a
professores, alunos, visitantes
ou funcionários que forem fla-
grados fumando. Os repasses
funcionarão da seguinte manei-
ra: ao ser autuada a PUC-SP re-
cebe algumas informações
como, por exemplo, hora e lo-
cal do "delito" e, através desses
dados, a universidade irá atrás
do possível fumante.

Em nenhum local da PUC-
SP será permitido o uso de taba-

PUC-SP vai repassar multa da lei
antifumo a quem for flagrado

co e quem quiser fumar precisará
ir até a rua. Os seguranças ter-
ceirizados da empresa Grabrer irão
abordar os usuários de tabaco a
partir do próximo dia 17, quando
as aulas forem retomadas.

Segundo o pró-reitor de Cul-
tura e Relações Comunitárias, Hé-
lio Roberto Deliberador, a orien-
tação para os seguranças é pedir para
que o fumante apague o cigarro e
em seguida,  pedir o nome, a classe
e o curso. Outras universidades
como o Mackenzie e a USP segui-
rão o mesmo procedimento.
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Professores reivindicam revogação do
ato que suspende horas administrativas

O Reitor da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Pau-
lo e Presidente do Conselho
de Administração, Consad, no
uso de suas atribuições e ten-
do em conta a decisão do ór-
gão, resolve:

1º Suspender provisoria-
mente o pagamento a docen-
tes da Universidade de horas
administrativas que, indepen-
dentemente de sua natureza -
vale dizer, a todo e qualquer tí-
tulo -, vinham recebendo;

2º Estabelecer que os atin-
gidos pela medida, entenden-
do com direito ao restabeleci-
mento do pagamento suspen-
so, deverão procurar a Secreta-
ria Geral da Reitoria para a for-
mulação de requerimento, diri-
gido ao Reitor e Presidente do
Consad - modelo singelo e
previamente elaborado, onde
consignados, particularmente,

Ato do reitor Dirceu de Mello nº 03/2009
o motivo e a natureza das ho-
ras administrativas pretendi-
das -, a ser caso a caso apre-
ciado pelo Consad;

3º Fixar os meses de agos-
to e setembro próximos,  pe-
ríodo todo, para a tomada, pe-
los interessados, das providên-
cias especificadas no artigo an-
terior. Isso com vistas a garan-
tir o pronto restabelecimento
de situações em condições de
serem recompostas;

4º Interessado o Reitor,
será seu requerimento dirigido
ao Vice-reitor, que presidirá o
Consad quando apreciado o
pedido;

5º Importará em preclusão
de eventuais direitos a não
observância ao disposto no
artigo 3;

6º Este ato entrará em vi-
gor na data de sua publicação
no Quadro de Avisos.

Tão logo a diretoria da
APROPUC tomou conhe-
cimento do ato do reitor,
agendou uma reunião para
tomar conhecimento da
decisão. Dessa reunião foi
elaborado um documento
com as preocupações da
entidade, texto este que foi
discutido pelos professo-
res na reunião de 6/8.

Os docentes presentes
endossaram a posição da
entidade de revogação do
ato e também encaminha-
ram a proposta de uma re-
presentação junto à Dele-
gacia Regional do Trabalho,
pois entendem que a sus-
pensão de pagamentos
constitui violação de direi-
tos trabalhistas.

REDEFINIÇÃO

DE VALORES
A diretoria da APRO-

PUC trouxe outra preocu-
pação de sua reunião com o
reitor: o professor Dirceu
de Mello disse estar em  es-
tudo uma reformulação dos
valores pagos em caráter de
horas administrativas.

Os professores levanta-
ram a preocupação de uma
possível desvinculação das
horas administrativas das
categorias docentes a elas
associadas, o que seria con-
trário a toda a lógica aca-
dêmica da universidade.

Na reunião com a
APROPUC, o professor
Dirceu fez questão de sali-
entar que a suspensão tem-
porária das horas adminis-
trativas seria um procedi-
mento rotineiro, para evi-
tar-se pagamentos àqueles
que não estavam trabalhan-
do efetivamente.

POSIÇÃO

DOS DIRETORES
Em princípio a reação

dos diretores de faculdade
foi negativa: algumas uni-
dades como a Faculdade
Filosofia, Comunicação
Letras e Artes, antiga
Comfil, pedia que seus
professores não preenches-
sem o documento solicita-
do pela Reitoria.

Porém, na quinta-feira,
6/8, uma reunião dos dire-

tores de unidade recomen-
dou que os docentes se-
guissem o procedimento
sugerido pela Reitoria. De-
pois da reunião do Consad

a diretoria da APROPUC
enviou aos professores al-
gumas recomendações
que reproduzimos nesta
página.

A diretoria da APROPUC vem por meio deste comunicar aos
professores que encaminhou as deliberações da categoria, reunida em
6 de agosto de 2009:

1. Enviou documento ao magnífico reitor Professor Dr. Dirceu de
Mello solicitando que o mesmo encaminhasse os ofícios da APROPUC
006/09 e 007/09 à apreciação do CONSAD, na reunião de 7 de agosto
de 2009 para a revogação do ato 03/2009;

2. A diretoria da APROPUC compareceu à reunião do CONSAD, com
a expectativa de que o assunto entrasse na pauta, fosse debatido e
o ato revogado na reunião do dia 07/08;

3. O reitor diante do comparecimento dos diretores da entidade
pediu alteração da pauta e inclusão do assunto na sessão do CONSAD;

4. O secretário executivo da Fundação São Paulo, Pde José
Rodolpho Perazzolo, manifestou-se dizendo que o ato havia tomado
proporções inesperadas; e para que os membros do CONSAD delibe-
rassem, solicitou vistas ao processo com o objetivo de conhecer os
argumentos arrolados pela diretoria da APROPUC, e referendados pela
categoria na reunião geral em 06/08;

5. O presidente do CONSAD acatou a solicitação de vistas ao

processo para que o mesmo fosse analisado e o CONSAD se
posicionasse em sua próxima reunião.

A partir desses fatos e conforme decisão tomada pela categoria
reunida, a APROPUC recomenda:

1. Que os professores acompanhem os desdobramentos da
discussão de tal ato pelo PUCviva, pelo site da APROPUC, pela
participação em reuniões  com a categoria, pela presença no CONSAD
para revogação do Ato que fere direitos trabalhistas, a autonomia e
democracia universitária;

2. Que os professores que possuem horas administrativas, não
assinem nenhum documento individualmente, até a decisão do pró-
ximo CONSAD;

3. A diretoria da APROPUC e categoria reafirmam que rejeitam
quaisquer privilégios e que as horas administrativas são parte do
contrato do professor. Assim entendemos que as correções da
Universidade devem ser procedidas mediante um cadastramento e
não mediante um Ato "que suspende provisoriamente o pagamento
de professores com horas administrativas", o que acarretará em
violação dos direitos trabalhistas.

As recomendações da APROPUC
aos professores que têm horas administrativas
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Portal Acadêmico recebe
críticas de docentes

Professores reunidos na sede da APROPUC discutem o Portal
Acadêmico e o corte das horas administrativas

1) Enfatizou-se a necessi-
dade de que o instrumento de
registro da atividade docente
seja compatível com a concep-
ção educacional que norteia o
trabalho dos professores; nes-
se sentido, a ferramenta deve
permitir registros que represen-
tem adequadamente a concep-
ção de avaliação processual, sis-
temática e individualizada e, seja
suporte - e de nenhum modo
determinante - de uma adequa-
da relação professor-aluno e de
ensino-aprendizagem;

2) Reconheceu-se a necessi-
dade de parâmetros gerais e co-
muns para o registro acadêmico
na universidade, mas, funda-
mentalmente, entende-se que a
ferramenta deva ser suficiente-
mente flexível para respeitar a es-
pecificidade dos diferentes pro-
jetos pedagógicos de cursos;

3) Os dois itens anteriores
indicam que nenhum registro
feito pelo professor durante o

Contribuições da Psicologia para as discussões em torno do Portal Acadêmico
processo de desenvolvimento de
uma determinada disciplina ou
atividade pedagógica, possa ser
irreversível;

4) O registro de faltas do alu-
no, mesmo que feito mensalmen-
te, deve poder ser alterado; dentro
da concepção de avaliação proces-
sual, as faltas dos alunos podem
ser compensadas por reposições
e devem ser consideradas em rela-
ção a seu desempenho global, em
que outros critérios são relevan-
tes; assim, a proposta é que o re-
gistro de faltas, ainda que feito
mensalmente, possa ser alterado
ao final do processo;

5) O registro do plano de
aulas deve ser feito por semana e
não por hora-aula; todo o plane-
jamento das disciplinas e ativida-
des pedagógicas considera cada
semana e a sequência de 17 sema-
nas; não há um conteúdo dife-
rente para cada hora-aula, por isso
não faz sentido que o registro seja
feito por hora-aula o que apenas

significaria um re-trabalho; a pro-
posta é que o registro seja feito
por semana;

6) Evidenciou-se o quanto é
improdutivo registrar o plano
previsto de cada disciplina ou ati-
vidade várias vezes, para cada tur-
ma; o plano é previsto por mo-
dalidade acadêmica e elaborado
por uma equipe de professores e
entregue ao aluno no início de
cada semestre letivo; assim sen-
do, se o registro do plano pudes-
se ser inserido uma única vez no
próprio portal, ele representaria
o que de fato é: o planejamento
de uma equipe de professores
para cada disciplina/atividade a
ser desenvolvida no semestre;
ainda neste sentido, a sugestão
dos professores é que se registre,
como plano realizado, o que hou-
ver sido feito de diferente do pla-
no proposto;

7) Vários professores relata-
ram dificuldades no preenchimen-
to, quer de notas e faltas, ou mes-

mo plano de aulas, devido à len-
tidão do sistema e/ou necessi-
dade de recomeçar várias vezes o
mesmo procedimento; a suges-
tão é que se tenha quadros a se-
rem preenchidos, ao invés de vá-
rias páginas para cada item;

8) Questionou-se também as
condições de espaço e equipa-
mentos existentes na universida-
de, que não garantem a possibili-
dade de que todos os professores
possam acessar o portal nas de-
pendências da universidade, quan-
do necessário; ao mesmo tempo,
alguns relatos davam conta de que
o acesso de fora mostrou-se ain-
da mais lento;

9) Com o entendimento de
que o portal facilite o trabalho
de professor, uma  sugestão foi
de disponibilizar um manual on-
line, bem minucioso, com dicas
de utilização; certamente, após a
utilização no semestre pelos
professores, já há novas possi-
bilidades para agilizar o trabalho.

Na  última semana de
julho, os professores da
graduação e pós teriam que
enviar ao Portal Acadêmi-
co o registro de seu plano
de aulas. Porém, foram
muitas as queixas feitas e a
Reitoria acabou desistindo
da exigência, desde que o
professor tivesse preenchi-
do o diário de classe com
o roteiro de suas aulas.

A  pró-reitora  de Gra-
duação, Marina Feldmann,
enfatizou que neste semes-
tre todos os dados que an-
tes eram colocados no diá-
rio serão transcritos  dire-
tamente no Portal. Nesse
sentido, a Reitoria vai reco-
lher sugestões de professo-
res e diretores de faculda-
de para melhorar o proce-
dimento.

Na reunião da APRO-
PUC na última quinta-fei-

ra, 6/8, os professores ini-
ciaram um processo de dis-
cussão dos principais pro-
blemas do novo mecanis-
mo. A Faculdade de Ciên-
cias Humanas e da Saúde,
antiga Psicologia, já havia
enviado um roteiro das
principais queixas dos do-
centes cujo teor, em gran-
de parte, refletia as preocu-
pações levantadas na reu-
nião da APROPUC (veja
íntegra do texto nesta pá-
gina).

CRÍTICAS
De uma maneira geral,

os professores criticaram a
forma  com que o Plano de
aulas seria preenchido, ou
seja, o docente teria que
indicar, hora a hora de sua
aula o conteúdo previsto e
o conteúdo efetivamente
dado. O acesso demorado

à página do Portal tam-
bém revelou-se outra difi-
culdade.

Porém existem críticas
de fundo, como, por exem-
plo, o fato da pouca discus-
são que precedeu a mudan-
ça do sistema.

Para alguns professores
presentes à reunião, o
preenchimento no Portal
delega aos docentes tarefas

que antes eram claramen-
te administrativas, au-
mentando as tarefas do-
centes.

A APROPUC deverá
sistematizar em um docu-
mento as críticas dos pro-
fessores e encaminhá-las a
uma discussão com a Rei-
toria. O PUCviva também
ouvirá os docentes sobre
o assunto.
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PROFESSOR(A)

 VENHA À SEDE DA APROPUC:
  RUA BARTIRA, 407

  OU PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.APROPUCSP.ORG.BR

COMPROMISSO COM A CATEGORIA

A APROPUC recebeu
uma carta de Patrícia Soa-
res exortando os sindicatos,
movimentos sociais e par-
tidos comprometidos com
a luta a defendê-la contra a
perseguição político-poli-
cial, pelo governo do Uru-
guai. Patrícia é brasileira,
professora de história, con-
cursada pelo município de
São Paulo, casou-se com
Kazi Mohammad Farid,
tornou-se mulçumana e foi
morar com o marido no
Uruguai, em 2005. Pelo
fato de dominarem o idio-
ma árabe e auxiliarem imi-
grantes, o serviço de inte-
ligência passou a persegui-
los. Finalmente, há oito
meses formalizou a denún-
cia de que o casal teria vín-
culo com o terrorismo in-
ternacional e um processo
foi aberto contra eles. A
imprensa se encarregou de
tornar pública a versão da
polícia uruguaia. Patrícia e
Kasi estão sob vigilância da
Justiça, numa espécie de
confinamento aberto. Não
puderam mais exercer o
trabalho e passam priva-
ções, a ponto de terem de
frequentar a fila da assis-
tência social para se alimen-
tarem. Apesar do serviço de
inteligência não apresentar
nenhuma prova, a Justiça
não finaliza o processo e as

Professora brasileira é
perseguida no Uruguai

falsas acusações permane-
cem como verdade vertida
pela imprensa. A seguir, re-
produziremos algumas
passagens da carta enviada
à APROPUC:

"O serviço de inteligên-
cia uruguaia cismou de
achar que a modesta qui-
tanda de frutas e verduras,
uma lojinha que meu com-
panheiro tinha em Monte-
video era de fachada para
ajudar imigrantes ou célu-
las terroristas, e nos tem
processado por oito longos
meses, sem provar nada. Os
jornais trazem sub-título
de Bin Laden, afirmam que
somos Talebans que rezam
cinco vezes por dia e que
nosso objetivo é usar o
Uruguay para atingir a Eu-
ropa ou a América. (...) Eu
sou xiita e não tenho ne-
nhuma relação com a dita
organização. Detesto Bin
Laden que era sócio de
Bush em negócios do pe-
tróleo. Sou contra o foquis-
mo e tive formação marxis-
ta-leninista na juventude.
Eu nunca tive nenhuma
relação com gente da
Alcaeda ou Talebam, como
chega a supor o expediente
do processo que tem mais
de 600 páginas. (...) Meu ad-
vogado alegou falta de
nexo causal e pediu cance-
lamento do processo em

outubro do ano passado,
mas até agora nada aconte-
ce. (...) Nunca fizemos nada
ilegal no país. Pagamos im-
postos por ter uma peque-
na quitanda. Eu ajudei 3
imigrantes bangladeshi, na
imigração, porque eles que-
riam residência aqui e não
falavam espanhol. (...) Eu
estava concursada como
professora do município de
São Paulo. (...) A Anistia In-
ternacional apenas recebeu
nossa denúncia e disse não
ter representação legal e não
poder ajudar".

Finalmente, Patrícia ape-
la por ajuda. Pede que se
enviem telegramas ao Tri-
bunal e que se denunciem a

perseguição xenófoba con-
tra os mulçumanos.

A diretoria da APRO-
PUC se informou sobre
quem é Patrícia, confirmou
os dados referentes as suas
atividades profissionais e
políticas no Brasil, deixou
claro que o terrorismo in-
dividual não é a forma de
luta dos trabalhadores e de-
cidiu: 1. Tornar públicas as
denúncias e o apelo de Pa-
trícia e Kazi; 2. Solicitar que
Patrícia envie o processo; 3.
Acionar os organismos de-
mocráticos e de direitos
humanos; 4. Exigir que o
governo brasileiro se pro-
nuncie diante da situação de
Patrícia e seu companheiro.

VISITE O SITE DA APROPUC E
RESPONDA À NOSSA ENQUETE

WWW.APROPUCSP.ORG.BR

O QUE VOCÊ ACHA DA IMPLEMENTAÇÃO

DO ENSINO À DISTÂNCIA NA PUC SP?
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CHAPA AFAPUC VIVA E RESISTENTE

FUNCIONÁRIOS ELEITOS PARA OS CONSELHOS SUPERIORES

Diretoria da AFAPUC

Diretoria

Presidente: Francisco Cristovão

Vice-Presidente:Flávio Luís Nogueira

1 Secretário:

Denis de Souza Silva

2 Secretário:

Abelina de Oliveira Sobrinha

1 tesoureiro

Nalcir Antonio Pereira Junior

  2 tesoureiro:

José Aparecido Zanetti

Conselho Fiscal

Titulares:

Monica Ferreira Souza da Silva

Paulo Cesar Albanez

Ricardo Neves de Oliveira

Suplentes:

David Elder Marques

Sandra Elena Leite

Alessandra Silva de S. Nunes

CONSUN

Silvia Helena Cintra Dall'qua (Cogeae)

Maria das Graças R. dos Santos (Derdic)

Ronaldo Martins (CGE)

Reynaldo Machado (ARII)

Andrea de Melo (Consulteg)

Maykel Chagas Botelho Araújo (SAE)

Maria Helena Gonçalves S. Borges (SAE)

Celia Regina de Aro (Dir. Sorocaba)

Carla Cristina S. A. Divino (Controladoria)

CONPLAD

CECCOM

Marta de Jesus da Silva (Cogeae)

Reginaldo Ulysses Iório (Derdic)

Marta Los Santos Rojas (Ouvidoria)

José Célio Braga RIbeiro (Comfil)

Rui Domingos de Oliveira (Pós-Direito)

Ricardo Prates Serafim (Cogeae)

José Manoel Andrade Gomes (DTI)

Valter Aparecido Senfuegos (Enfermagem)

Edna Ribeiro Viana (Gerência Financeira)

Titulares

Ricardo de Freitas Dias (APT)

Denis de Souza Silva (CGE)

Daniel Clemente (Central de Cópias)

Adriana Silva Bandeira (FEA)

Stela Maris Bronzo (Santana)

Artur A. Simone (SAE)

Ricardo Neves de Oliveira (DSAS)

Ricardo Prates Serafim (Cogeae)

Flávio Luiz Nogueira (Farmácia)

Nalcir Antonio Ferreira (DTI)

Monica Ferreira S. da Silva (FEA)

Debora F.  S. Zorzetti (Tesouraria)

Gisele Marques Spadin (Loja da PUC)

Luana Gomes Anhasco (Santana)

Rogério Brandão Lins (SAE)

Miriam Solange Gonçalves Soares (SAE)

Marta de Jesus da Silva (Cogeae)

David Elder Marques (Almoxarifado)

Maria Ap.Souza (Rede PUC)

Helen N. de Oliveira (Biblioteca)

Carlos Casanova Jr. (DCI)

Suzimar Wacton de Morais (DTI/Lab.)

Eliana Rocha Mota (Biblio - Barueri)

Rosana Silva Portela (Biblioteca)

Kátia  Ines  de  Freitas  S.  Pereira ( Consulteg)

Roseli Ap. Monjola (Diplad)

Solange Ap. Cubeiro Ferreira ( Marquês)

Marcelo Nicoló (TV PUC)

Vanessa T. dos Santos (Biblioteca)

Renato Laurentino da Silva (Direito)

Marlene Camargo(Pós-Psicologia)

Edilene de Fátima Moretti (FEA)

Guilherme Carandina Lopes (SAE)

Rosangela Macedo dos Santos

Jacira A. de C. Montes (Humanas e Saúde)

Deyse Cristiane da Silva (Marquês)

Titulares Suplentes

Suplentes

SuplentesTitulares:

Terminou na quinta-
feira a escolha dos novos
representantes de funcio-
nários para os conselhos
superiores e direção da
AFAPUC. Para a direção
da entidade representativa
dos funcionários, a Chapa
AFAPUC Viva e Resisten-
te obteve 242 votos, con-
tra  16 votos brancos e 12
votos  nulos.

A AFAPUC Viva e Re-
sistente é presidida pelo
funcionário Francisco Cris-
tóvão, da biblioteca central
(veja a chapa completa ao
lado). A nova diretoria, em
sua carta-programa, mantém
o compromisso de transpa-
rência da gestão com todos
os funcionários. A chapa
vencedora relata que a ges-
tão anterior, da qual provém
boa parte de seus membros,
teve como tarefa prioritária
a reforma estrutural da en-
tidade, com o intuito de
reconquistar a respeitabi-
lidade dos associados.

CONSELHOS

SUPERIORES

Já na eleição para os con-
selhos superiores nos
quais os funcionários têm
assento (Consun, Conplad,
antigo CAF e Ceccom),
formou-se uma chapa úni-
ca composta por 54 mem-
bros (nove titulares e nove
suplentes para cada conse-
lho). Votaram cerca de 447
funcionários para o con-
junto da chapa (veja na
capa o resultado de cada
conselho).

Os funcionários têm
ainda de eleger representan-
tes para os Conselhos das
Faculdades e para as Câma-
ras de Graduação, Pós e
Extensão, mas esta eleição
será efetuada num período
próximo.

Funcionários têm novos
representantes e diretoria de entidade
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No dia 5/8, quarta-fei-
ra, começou a Marcha Es-
tadual do MST (Movimen-
to dos Trabalhadores Sem
Terra) e da Via Campesina,
de Campinas a São Paulo. A
atividade faz parte da Mo-
bilização Nacional Contra a
Crise, organizada por uma
série de centrais sindicais e
movimentos sociais.

A previsão de chegada
em São Paulo é para o dia
10/8, segunda-feira, e per-
manência na capital do es-
tado até o dia 14/8, quan-
do os membros do MST
participarão das atividades
do Dia Nacional Unifica-
do de Lutas.

A Marcha que segue
pelo acostamento da Rodo-
via Anhanguera reuniu cer-
ca de 1.500 militantes de to-
das as partes do estado, in-
clusive mulheres e crianças.

Entre as principais rei-
vindicações figuram a rea-
firmação da necessidade de
Reforma Agrária no país,
com distribuição de terra e
riquezas; contra a explora-
ção da classe trabalhadora,
a concentração de riquezas
e bens naturais nas mãos de
grandes corporações, que
expulsam comunidades qui-

MST e Via Campesina realizam
marcha de Campinas a São Paulo

No dia 3/8, o Conselho
Estadual dos Direitos Hu-
manos do Espírito Santo, na
figura de seu presidente Bru-
no Alves de Souza, lançou
uma nota pública em repú-
dio às declarações do Secre-
tário de Segurança Pública e
Defesa Social daquele estado,
Rodney Rocha Mirando, no
Jornal "A Tribuna", de 16/8.
Na ocasião, o Secretário anun-

Nota pública protesta contra Secretário de Segurança do ES
ciou a iniciativa de encami-
nhar ao Congresso Nacional
uma proposta de alteração da
legislação com vistas a punir,
em até 20 anos, jovens infra-
tores que tenham entre 16 e
18 anos de idade.

O documento afirma que
a declaração do Secretário
Rodney, reforçam o descom-
promisso com os direitos
humanos e a incoerência com

os esforços nacionais em tor-
no da I Conferência Nacio-
nal de Segurança Pública
(CONSEG), que será realiza-
do em Brasília, entre os dias
27 e 30/8. Confira um trecho:
"Na semana em que o Espí-
rito Santo mais uma vez apa-
rece em nível nacional com
altíssimos índices de homi-
cídios contra adolescentes e
cenas ultrajantes são nova-

mente presenciadas nos su-
perlotados DPJ's, ter a
afirmação da maior autori-
dade do Estado na área de
segurança apontando, de
forma míope, para o endu-
recimento das penas, de-
monstra claramente a ur-
gente necessidade de alte-
ração no modelo de segu-
rança estadual", argumenta
Bruno Alves.

A Associação dos Profes-
sores da PUC-SP (APRO-
PUC) vem a público parabe-
nizar os 25 anos de fundação
do Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra.

Num momento de grande
efervescência social, represen-
tada principalmente pela luta
contra a ditadura e pela rede-
mocratização política, com
grandes mobilizações operá-
rias e estudantis, a questão
agrária no Brasil era a mesma
há quase 500 anos. Nesse con-
texto, o MST foi fundado, em
1984, num congresso no
Paraná.

Desde a sua fundação, o
movimento vem se destacan-
do na luta em defesa da refor-
ma agrária e de uma sociedade
mais justa para todos os tra-
balhadores, seja do campo ou
da cidade.

De lá para cá, a palavra de
ordem "Ocupar, Resistir, Pro-
duzir" vem sendo entoada em
centenas de ocupações de ter-
ras improdutivas e objetos da
especulação fundiária e do agro-
negócio. Essa mesma palavra
simboliza toda a luta de seus
militantes não apenas nas ocu-
pações e assentamentos, mas
também no objetivo de romper a
miséria imposta pelos poderosos,
disseminar a educação para todos
e todas, promover e disseminar a
cultura popular como forma de
identidade de um povo.

Os militantes do MST sem-
pre estão ao lado das lutas dos
trabalhadores, não importa se
são os sem teto, trabalhadores,
desempregados ou estudantes.
Por isso, é mais que uma obri-
gação do conjunto dos lutado-
res brasileiros o total apoio ao
movimento. Mais do que nun-

ca, somos todos sem terra.
A APROPUC parabeniza

os 25 anos do MST e o con-
junto de seus militantes, que
estão cotidianamente na luta, e
lembrando também as cente-
nas de companheiros que tom-
baram, nesses anos, vítimas das
forças do Estado e de milícias
armadas a mando dos latifun-
diários do Brasil.

A APROPUC saúda a reali-
zação desse ato solene na As-
sembléia Legislativa de São
Paulo, por iniciativa da Frente
Parlamentar pela Reforma Agrá-
ria. Hoje, ocupamos essa casa
que deveria ser do povo e tan-
tas vezes representa a crimina-
lização dos movimentos soci-
ais e os interesses do grande
capital.

Amanhã, ocupemos todos
os espaços desse país que per-
tencem ao povo brasileiro.

lombolas, indígenas e ru-
rais, e a exploração do meio
ambiente.

Segundo os organiza-
dores, a Marcha é uma
maneira de exigir a refor-
ma agrária aos governan-
tes e também dialogar

com a população do cam-
po e da cidade.

Além da Marcha,  a se-
mana também marca os
25 anos do MST. Em São
Paulo, será realizado o ato
solene 25 anos de Luta e

Resistência, no dia 12/8, às

APROPUC parabeniza o MST pelos 25 anos de luta

19h, na Assembléia Legis-
lativa (Auditório Franco
Montoro, Avenida Pedro
Álvares Cabral, 201, Ibira-
puera). A APROPUC di-
vulgou nota pública em
homenagem ao MST. Con-
fira a íntegra abaixo.



Entre os dias 10 e 12/8,
acontecerá um colóquio so-
bre Onotologia, filosofia e
história na PUC-SP. O pro-
fessor Antonio Rago, do De-
partamento de História da
PUC-SP, e a professora És-
ter Vaisman, da UFMG,  fa-
rão a abertura, às 19h, no
salão  superior do TUCA. Em
seguida, uma palestra sobre
Conferência: ontologia e his-
tória, será ministrada pelo
professor Nicolas Tertulian,
da EHESS, de Paris. O even-
to ocorrerá durante toda a
semana no período da ma-

Colóquio debate ontologia,Colóquio debate ontologia,Colóquio debate ontologia,Colóquio debate ontologia,Colóquio debate ontologia,
filosofia e históriafilosofia e históriafilosofia e históriafilosofia e históriafilosofia e história

nhã e da noite, no mezzani-
no superior do TUCA. O en-
cerramento será na sala P-
65, com uma discussão so-
bre a Ontologia do ser social
na obra de G. Lukács, com a
presença dos professores Mi-
guel Vedda (UBA), Celso Fre-
derico (USP) e Ibaney Cha-
sin (UFPB). Durantes as ati-
vidades será lançado o livro
Estatuto Ontológico e Re-
solução Metodológica, de J.
Chasin, da editora Boitem-
po. O colóquio é organizado
pela pós-graduação em his-
tória da PUC-SP e da UFMG.

O 30º Encontro Nacional
dos Estudantes de Comu-
nicação Social (Enecom),
que aconteceu entre os
dias 24 e 31/7, em Fortale-
za, reuniu cerca de 700
estudantes que debateram
diversos assuntos e ajudou
a organizar as lutas do mo-
vimento estudantil de co-
municação para o próximo
semestre. Um dos princi-
pais momentos do encon-
tro foi o ato contra a crimi-
nalização dos movimentos
sociais e por uma confe-
rência de comunicação de-
mocrática, com ampla par-
ticipação popular. O ato se-
guiu pela Avenida Senador
Virgílio Távora e finalizou
em frente à sede da Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (ANATEL) no Ce-
ará, responsável por fechar
e coibir diversas rádios co-

Encontro de Comunicação reúneEncontro de Comunicação reúneEncontro de Comunicação reúneEncontro de Comunicação reúneEncontro de Comunicação reúne
estudantes em Fortalezaestudantes em Fortalezaestudantes em Fortalezaestudantes em Fortalezaestudantes em Fortaleza

munitárias em todo o país.
O espaço de discussão so-
bre democratização da co-
municação, por exemplo,
desenvolveu a linha de atu-
ação política da Executiva
Nacional dos Estudantes de
Comunicação Social (Ene-
cos) na Conferência de Co-
municação, em dezembro
desse ano. Durante o en-
contro, também foi apro-
vada a resolução de que a
Enecos comporá um fórum
de regulamentação do tra-
balho, pretendendo aglu-
tinar diversos setores para
construção de uma unida-
de de luta contra os ata-
ques que os jornalistas vêm
sofrendo. A intenção é que
o espaço discuta não só o
diploma do profissional,
como formas de regula-
mentação da profissão do
comunicador.

Em nova sessão, o Tribunal
Popular colocou o Estado
brasileiro no banco dos réus.
O evento que é composto
por diversas entidades e,
dessa vez, ocorreu na sede
do SINSPREV (Sindicato
dos Previdenciários de São
Paulo), na Rua Antonio de
Godoy, 88, 2º andar, no
dia 8/8.

Tribunal Popular coloca de novo
o Estado no banco dos réus

O número 21/22 da Revis-
ta Lutas Sociais, do Núcleo
de Estudos de Ideologia e
Lutas Sociais (NEILS), aca-
bou de ser lançado. A edi-
ção conta com artigos, dos-
siês teóricos, resenhas de
livros e uma entrevista. En-
tre os textos, destaque para
o artigo de Lucio Flávio so-
bre o MST e a resenha de
Beatriz Abramides do livro
Lutadoras: Mulheres que fi-
zeram história, de Marina

Novo número de Lutas SociaisNovo número de Lutas SociaisNovo número de Lutas SociaisNovo número de Lutas SociaisNovo número de Lutas Sociais

A intenção dessa sessão foi
discutir a Segurança Públi-
ca no país e construir um
espaço de reflexão e resis-
tênc ia.  In ic ia lmente fo i
aberto um momento para
denúncias, seguido por de-
bates e pela criação de re-
soluções que apontaram
caminhos de luta contra os
abusos do Estado.

D'Atri e Diana Assunção.
Outros temas de relevância
atual são debatidos pelos
articulistas, como a reforma
do ensino superior, a crise
neoliberal, o governo Lula, a
institucionalização dos movi-
mentos sociais e outros. A
revista tem o preço de
R$15,00 e para adquirir um
exemplar, basta entrar em
contato pelo correio eletrô-
nico lucio.almeida@pucsp.br
ou jcoutinho@uol.com.br.

A revista Margem Es-
querda organiza o III Se-
minário Internacional e
dessa vez será sobre a
obra de István Mészá-
ros. Alguns dos mais im-
portantes intelectuais do
Brasil e do exterior aju-
dam a construir sua tra-
jetória de reflexão e de
lutas, sob o legado mar-
xista. Os eventos ocor-
rerão entre os dias 18/8
e 1/9, com entrada fran-
ca .  Em São Pau lo ,  o
evento acontecerá prin-
cipalmente na USP, que
terá  aber tura  no  d ia
18/8, às 14h, com o tema
O poder da ideologia e a
presença dos professo-
res Miguel Vedda, Osval-
do Coggiola, Virginia Fon-
tes e Wolfgang Leo Maar.
Nos dias seguintes, até o

Seminário debateSeminário debateSeminário debateSeminário debateSeminário debate
obra de Mészárosobra de Mészárosobra de Mészárosobra de Mészárosobra de Mészáros

dia 21/8, as palestras
acontecerão às 14h e
19h, no auditório de His-
tória da FFLCH (Faculda-
de de Filosofia, Letras,
Ciências Sociais e Histó-
ria). István Mészáros es-
tará presente no dia  21/
8, às 19h, pala falar so-
bre o tema Conferência
- A necessária reconsti-
tuição da dialética his-
tó r i ca .  As  facu ldades
UNESP  (A ra raquara ) ,
UNICAMP (Campinas) ,
CUFSA (Santo André),
UFRGS (Porto Alegre),
CEFET-MG (Belo Horizon-
te), UnB (Brasília), UERJ
e UFRJ (Rio de Janeiro),
t ambém recebe rão  o
evento. A programação
completa está no blog
http://boitempoeditorial.
wordpress.com.

TTTTTrabalhadores darabalhadores darabalhadores darabalhadores darabalhadores da
TV Cultura em greveTV Cultura em greveTV Cultura em greveTV Cultura em greveTV Cultura em greve

No dia 6/8, uma assembléia
dos funcionários da TV Cul-
tura decretou greve por
unanimidade a partir da
meia-noite de domingo para
segunda. O motivo da pa-
ralisação é que o Governo
Serra, alegando lei de res-
ponsabilidade fiscal, não

quer cumprir o acordo co-
letivo assinado pelo sindi-
cato, que determina 5,83%
de reajuste e 35% de abo-
no salarial. Os dirigentes do
sindicato esperam que a
greve seja muito dura e
pedem solidariedade da so-
ciedade civil.

TTTTTestes para cursos de línguaestes para cursos de línguaestes para cursos de línguaestes para cursos de línguaestes para cursos de língua
Nos dias 10 e 11/8, estu-
dantes interessados em
fazer os cursos de línguas
para graduando deverão
fazer os testes de coloca-
ção. Os testes de inglês e
espanhol serão realizados

no dia 10 e 11/8, às 12h
ou às 17h, no CEAL (tér-
reo do Prédio Novo, sala
69). Já os testes de fran-
cês serão realizados no dia
10/8, às 12h, e no dia
11/8, às 17h.




