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Alvissareira notícia colhida 6- feira al
ma no próprio locais as obras de nosso pré
dio em Barao Geraldo voltaram ao ritmo nor 
mal,com vigas prêmoldadas e encaixes de a_ 
ço,e a fase final,com apenas uma semana 
de trabalho,atingia quase a metade,o que 
nos leva a concluir que dentro de aproxi
madamente 15 DIAS NOSSO FRÍápIO ESTAEÃ. 
PRONTO,restando apenas as instalações de 
luz e água, pois os "vitreuux"já estão sen 
do colocados.UMA NOVA ESTRADA ligando ao 
asfalto,muito mais larga que a antiga,evi 
tand inclusive umaponte e ECONOMIZANDO 
quase um km de distancia já foi construída 
tanbêm,o que nos leva a crer quo REALMENTE 
ainda neste ano mudaremos de prédio,resolv 
vendo um do nossos mais graves p ■.oblemas, ■> 

NOSSO COMPUTADOR ELETRÔNICO,já está em'‘fun
cionamento, e várias turmas de^especialistgs 
em processamento de dados estão sendo forma 
das pelo prof.Alfredo de Almeida.Perspectiva 
feliz nos apresenta êste fato,pois vários 
prof.(Médicos,biologiatas,bioquímicos)e ate 
um aluno dg, Medicina(Talvez o primeiro no 
Brasil,estao em uma destas turmas..- 
Nosso^computador(IBM 1130 ) ê da*terceira 
geraçao",isto é, o tipo de computador mais 
moderno que existe,pois e transistorizado 
e com circuito integrado,Sü continuarmos nes 
te espirito abex*to,de CIÊNCIAS SEM FRONTEIRA 
RAS,sem bitolamento tacanho,com estudantes 
de medicina estudando materno,tica, e de Engenh 
nharia tendo também um ourso abreviado de 
biologia,o que nos poderá proporciona^ uma, 
tao falada e quase nunca vista"formaçao hu- 
manística"muito poderemos esperar,embora is-' 
to tudo dependa de grando esforço de nossa 
parte*Esforcemo-nos um pouco mais,tanto os 
alunos de Med. quanto os de Eng^para darmos 
evo Brasil,um conceito novo de ensino®
NOSSOS NOVOS LABORATÓRIOS no prédio"do'Ateãâ 
neu,instalados em grandes e bem iluminadas 
salas conta,n com equipamentos modernissimos 
e podem abrigar simultaneamente cerca do 140 
alunos em cada um, todos com espaço sufic-ient 
te e cóm equipamento próprioaCs aparelhos e 
materiais para Física e química também já 
chegaram,em grande quantidade,da ótima quali_ 
dado e modernissimos.

Está sendo formada a Associo,çao dos instru 
tores e assistentes da FMUÜilniciativa esta 
das mais^eportunas}pois muitos de nossos pro 
blemas sap causados pela falta de entrosa-- 
mento de nosses^professores- Mas a iniciativa 
é tao boa,quo naojleve ficar assim,um pouco 
restrita,porque nao se forma a Associação 
dos DOCENTES da MUC,ou melhor ainda,da UC ?
0 CAAL vai tomar uma atitude um tanto arroja 
da,merecendo por isso nosso total apoio.O 
serviço de bar 'da sua sede social vai ser _ 
entregue a dois alunos que receberão comissa 
o pelos trabalhos.Assim teremos um BOM servi 
ço,com bebidas e salgadinhos,um ambiente do
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tipo do "Bavária" vai ser construído,e nas 
salas da frente teremos inclusive um ambien 
te mais intimo,com danças,que funcionarão to_ 
dos os dias * Certa soma está sendo invertida , 
em alguns aparelhos que nos proporcionaçao um 
ambiente moderno e agradável,dando assim^um. 
bom motivo para que os alunos(e porque nao . 
também ;s professores)frequentem um^ambiente 
em comum,promovendo assim maior união.Além 
disso a inicitiva proporcionará rerUa^c -ta 
para o nosso Centro«e os alunos pedor-.c levar 
convidados seus ao nosso Centro,cortos de mos_ 
trar-lhes um ambiente^alegre e acolhedor.Pes
soas nao convidadas nao pederap entrar.
"A medicina nao é suficiente para fazer do Bra 
sil ama naçao saudável, e feJiz.pols as molos-t 
tias tem origem na ignorância das massas"(Vi
tal Brazil Mineiro da Campanha)"A miséria gea? 
ra a ignorância,0 a ignorância ETERNIZA a mi
séria" (RUJ Barbosa)"UM país se constrói com^ 
homons e livroS^Monteiro Lobato)0.0A educaçao 
é o melhor investimento para o desenvolviment 
to,embora se ja a um longo prazo,-Estamos no 
século da comunicação.Porque nao iniciamos 
uma Editora ? Idéias,professores e trabalhos 
nao nos faltam,as apostilas facilmente seriam 
transformadas em livros.Só falta uma impresso_ 
ra.Um off-sot poderia servir muito bem...

cõF o~¥ õ v õ”pr® T õ ‘'“' nosso maior probíc-r.a es_ 
tará resolvido.Porém certos detalhes de ordem 
pedagógica deverão também melhorar.0 segundo 
ano por exemplo sofre com um curso completo 
demais e moderno domais,isto é com muitos det 
talhes e cheio de recentíssimas teorias-.Parma 
cologia deslocada no currículo,numa posição 
insustentável.Bioquímica,completíssimo e arre 
jado,mas talvez menosprezando a química fisi£ 
lógica,que motivaria muito mais os alunos. 
Psicologia necessitando de mais horas de aula 
e maior contato aluno-prof esser „ Cicu-: V a A oi 
ais,pagando o tributo do pioneirisao,vr.i -Kih 
lhorando aos poucos graças à boa vontade dos 
professores.Estatística(matemática)idem.

Fisiclogia,com melhores condiçoes,c melhor 
curso do segundo ano,sofre de defeitos gerais 
oumo sala de aula,barulho nas aulas...etc,é 
ainda tem ums certos detalhes(mínimos)que 
poderiam.se reajustados,melhorar ainda mais 0 
curso.Que tal uma AC SSSORIA PEDAGÓGICA áos 
cursos de nossa Universidade ? A nossa Faculâ 
dado do Pedagogia de Rio Claro.. 
aliás ,de ótimo nível,nao poderia sc encarreg 
gar disto ? Parece que nosso curso (no 22)ano 
c totalmente despersonalizante,pela falta de 
apostilas,por medidas improvisadas1. ? por aulas 
muito completas,nos induz 0.0 uso vergonhoso 
do "caderninho"(vulgo;Hervy,C.-,B.)aliás só 
conseguido peloe que ocupam as primeiras cate 
teirasjnos iadus c roa cepocíc do tirania 
cultural.dependência,e a um puxa-saquisuo des 
carado.Pedagogistas poderiam melhorao(e muit^ 
nossa Faculdade.



BEM RASOÃVEL A GREVE QUE A TOMA BA ENGENHA 
RTA ESTÂ FAZENDO.Visa sem dúvida nenhuma aIV
promoção da Faculdade o consequentemente 
da Nossa Universidade merecendo^portanto 
‘nosso apoiocO prazo de inscrição,diferente 
das outras faculdades,impediu a presença 
de um grande número de candidatos,sem fa&a 
lar no exame de biologia»Reinvindicando um 
exame vestibular próprio da Faculdade ,e 
conseguindo,os alunos oolooarao em mais evs 
vidência nossa faculdade e Universidade,ai 
lêm de impedir a grande queda de nível qug 
se verificaria com os exames tal como esta 
tao planejados»E talvez o CESCEÍÍ nem reali 
ze exames em Campinas,o que seria desgraça 
to tal v m
0 Departamento de Medidina preventiva do 
Centro Acadêaicq começou a funcionar muito 
bem.Uma vacinaçao de quase tres mil pessoa 
as contra a var£Sila,alem de tres mil folhe 
tos educativos,numa tentativa inédita do _g 
ducaçao sanitária em massa foi realizada 
mostrando a Campinas que seus üníversitári 
os procuram se entrosar com a comunidade,p 
contribuindo para a resolução de seus pro
blemas mais urgentes®A ATL ÉTICA tambom c£ 
meçou a todo vapor."Parabéns ao Luerte*
Ê urgente que o CAAL distribua logo os Djb 

partamentos que estap sem diretores ainda
A exposiçap de az-tes plásticas no CAAL foi 
sucesso inédito«Professores e alunos se en 
trosaram $o trabalho *Frase ouvida durante 
a exposição; "nunca pensei que os línlversit 
tários de Campinas fossem capaz do uma coi 
sa destas”o(Pronunciada por uma pessoa que 
foi Universitária durante quatro anos..*)
"Nos que éramos idealistas.»»
Mesmo o absurdo do exame de seleção eonse 
gy.iu desviar a atençao da genteiÉramos er 
tac iois anos mais jovens-Rapazes e moças 
com uma média de 19 anos de idade têm mui 
tg coisa, na caboça.Hã um idealismo quase 
tao instintivo e desesperado nessa idade 
que fariamos das mais miseráveis cabanas 
os mais limpos Lospita&s,os maiores tem.pi 
pios de oura„0» w
0 potencial era entap maior que o jorro 
da fonte.Começamos a^estudar» .
Nao sei porque raaao o animo tem arrefe 

cido dia a dia.O que aprendemos »de;:'cura'! 
sao fórmulas puras de outras.^ciências pum 
ras.que nao a de ourar»»»Então começa a 
ocorrei" uma divergência total»Eà gente - i 
que vai fazer curso de lepra,outros fazem 
campanha da verminose,outros vao fazer 
curso de laboratório;outros mesmo sublima 
m-se em arte,em pinga,e há os que "rachaffl 
por "rachar"«Sinceramente,o ideal está 
murcho,murcho»Já nos esquecemos daquele 
semblante humilde e caridoso do médico,do 
médico que queríamos ser.«:iTá começados a 
nos preocupar com dinheiro»»«
Lias de tudo isto eu acho que a semente e£ 
/tá ainda intacta.3ô fomos veàcidos no^pri 
fmMto "round", Lias hâ uma coisa que nao 
szybemos ao certo?quem é o vencedor»»-,"
7h Grilo»

ASSUNTOS MUITO SÉRIOS por D.Marocas
A Suely pediu paro, nao contar a ninguém que 
e ela quem fornece fofocas a esta secçao/
A turma da Eng» pediu para mudar o título da 
associaçao da ASFFA(agarre seu futuro engenh 
nheiro agora)para ASFEIAS»Porque será ?' 
Andyr.o psicólogo ade.x*ente(a que £ ) está 
ainda muito preocupado com o problema do sali 
tre nos pensionatos/O Geminiani disse que an
da tomando ergoCRISTINA enquanto o gilberto s 
prossegue com sua dieta de ergoCOENINA»Aliás 
o Bobaiinho,declarou que ele,como cientista 
nato,vai passar a vida inteira pesquizando ua 
ma enzima?a^desramifican+9-/Furo de reportagem 
Os Tigres vao mudar o nome de sua república pa 
ra*"Bem Gala"/Mas o Lolatto quer que o novo no 
me seja"Los tigres castrados"/Hernani e Kelena 
dia a dia confirmando o««/Farmacologia e droga" 
Frase^proferida pela Leía/Aula do Fisiologiai 
cqraçao de boy nao bate;capota.Sangue do boy n 
nao ciroulajpaqueraBioquímica dofinesmolécula 
ú uma meninícula sapécula»Anatomia defino:va- 
gina e o que una o úterà ao agradável/Há um ca 
sal muito nosso conhecido que logo vai se sep_a 
rar/Que tal uma visita raaoissa ás outras facul 
dades de nossa Universidade ?0u una festa con
junta com a turma de Piracicaba e Rio Claro ? 
Quem será M.S» ? (que aperece escrito nas car
teiras onde senta, o Sergínho ?/Aliás o Jofre 
também tem problema com o m*M»Ec/A chapa elei4
ta para a Atlêtíva ê a própria MáfiaiCasarini, 
GeminianifBiogardi.»U/Uns oalouros apareceram 
com uma estória louca e inacreditáveis fizeram 
serenata num gemíterio as-duas horas da metlrug 
gada, com violão e tudo «Esses ]jebuns.®o/0 Macha 
do está quase casado ..Declaraçao de um colega d 
de república?já esta comprando móveis e enxoval 
Nao o atoa que anda tap sêrio^surprendendo até 
os amigos,que dizem?Machado naç 5 mais qquêle/ 
Após a festa dos bebuns Franceis ó levado á um 
a farmacia e um colega pede?— O Sr» poderia ap 
plicar umg injeção de glicose ?
— Com limão,com limão,acrescenta o Franceis../ 
Que tal ampliai' a comissão de viagem do 2S ano 
para 12 elemeníos?/0 segundo ano ê a cia t o  eu 
que mais reclama.e bom? quem aprende a  r.c ^  j c . d e  
cer nao aprende a julgar/A CIPICI ^Comissão do 
dos • Inconformados com Perguntas Idioma
tas,Cretinas e Imbecis,apontou?Miquelino,J.Fra 
ncisco,Qu.ilici(22 ano)Éerton(l2ano)Petrili(3fii) 
para que sejam cassadas sua palavras ao menos 
durante um mes.../O Lolato disso que o Robali- 
nb.o está sempre almoçando na casa da Isabel. 
"Ele até já tmou banho lá."Lolato anda triste, 
com medo do perder logo o colega de repúhlioa, 
com saudades de suas primas de Dracena e da 
Zezé/Farabêns á equipe(brilhante )do Catarata 
que está fazendo mover muita goisa em nossa 
faculdade,dando-nos a impressão que tudo melho_ 
rara.Parabéns tanbên à aee&soria Clínica.
ProfcErnesto certa noite revelou a alguns alu» 
nos a sua nobre genealogia.Descende diretamen4 
te de um imperador da Itália,Ave Mestre,../ *'
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