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de3cobrir de

repente cue 0 "rei esta mu", e nuc lafitelO .de c	 c:rci' c:etua

-e deac'hrir ta,rbem cue 0 "ri e c te1e ru" i7or ut

entigos stiditos e beneficiarios do rei er.cbar-se de tudor dia'te

do •rei flu. Dentro da unjverp ida'e, a socicd'e cosuin r'arodu-
zir-se: a dencoherta do rei nu e comum sepiir-se tabei a corta-
giante coisciancia de oue o ret esteve mu mor muito ter'.r, no si-

1r.cio da cumplicidade de todos.
!'!a universidade, o nozzo rei e o reitor. "' e a firrm do

reitor rue querernos discutir, man o carpQ de reitor. v R 
vearerP

de abertura do procemso lie escoiha da orot.' rer rJ:i:da0 a ocu
par o careO lie reitor, a co,uridade recotnnçc a :'pter-te 	 a

cnaciencin lie quo esse proceroo de escolhn te. 	 do r1ge,

qie e autoritariO e cue ecsi sit'imcO, ebor" r"r1oC con-

testada, e antiga. A socieli"lie repete-me ma urivers:ide e, pora,

3tfl70E ii:-nte de usia opvrtunidnie lie aprn''r -e zr'. poi-

tive estee V{flUiOS entre a aciedride e a univer3''io. Do fato,
eT urn itomento en que a nocieliade t•ds enfr°ata ue prt.'a coci5i

Va lie demo cratizacao, essee SP1'siOS anscios rererc-_^ternrot:vanaa

to ma cornunilade universitria e tornat-se c:is
no main inauspeitas e combatiV p 5 ineflçOeS demor,:zte.

A tarefa gue 'e inpe para toda Fcorunflre, 	 en

pa-a suas entida'es representatives, e a de comf r r:r U.M.

priticO a efetivo a essas intenç"s de ritizaiPt. esa tirfa
e urente, e ecu primeiro passo corisiste em pro-over dic';rzD€-s

eu torno lie propoct5 sobre como ntinrir o obtivn ie ir,aitir
procedirentos ieaocrotcos ra universidade, aoiar "ie n,-
de-fim da univer"idade cue 	 o ensino e a peso 2sn, se.i rt elee r9s

a;ividadeo-nieioS que incluern a adminiatracao C P it uenç-O a

a din do fwic,:onineflto da universidde.
On moo s entre a universidae e a soieliade S'D de vr:as

ordens, ma p fixeno —nos em dais: (1) a universilade e urn aerr1D

publico, ou seja, pago coi o dirheiro do contrbirte; a (2)	 a

univeridade cuirre funçea lie for ço -je .arDa1 t1c;:d des
tnado it surrir demanlins criadas pelF, sociednze. 'o a
dizer isto, ucla vez cue nossa mecoric nunca se re'ielou ru.to forte.
Ore, me a sociedale ciuer deaocratizar-sC, a uriv'r5]d r de trio rode

e no deve constituir urn obstaculo a eases arselos, 	 .s, relo r01-

trario, deve assumir sua cota lie rearonsabilidade p rt:cirridD do
esforço geral de desiocratizacao e, priacipalmefite, deocratizando

-se ir.ternamente.
Choca o p;radoxO em cue vive a universidae bresileiru, cue

so lado lie liar ressonncia aos maim avancados ase]os derocrrticos
pernianece merguihoda em estruturas to arcalcas e ant ierocrt1-
one coino as oue temon ate hoje. DeixandO lie 1:do terrorariaTerte
a re1aço autoritria entre professorem e elunom, ertre adTciris-
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tracao e funcionrios e as erbitrariedades cia burocracia, preo-

curante a estrutura de poder inatitu{dn regimntalmente que disp3e
sobre corno so ocup dos os cargos cia hierarquia Cue adinjstra a

universidade. No topo dessa hierarcuia est o cargo de reitor,ue
e o princi pal, p0±5 e ele cue responcIe pela irrignTo de verbas e
dee?s gerais sobre toda a univr'rsidade. No Co cia IJNI0A'P, a
prtica de ocupaco do cargo de reitor tec sido a de escoTher urn
nooe atraves de escucas coroposioes de intereases tie penuenos gru
pos que se beneficiarn de rela?oes e agenciamentos junto no gover-
no Estado.

Ora, no momento, quando inclusive tecos a sorte de ter urn
governo estadual que se diz democretico, temos urna excelente oca-
siao prra conauistar o direito de autononia universitrici que ga-
ranta cue a romuiiidade nu tocleterccine-se ct uanto a escoiha de neus
renresentartes e dirigentes, e quanto no cumprirnento de seas obje
tivs e deverea frnte ji sociedede cia cual e parte.

A reelhor rr.r.eira de essegurar cue a cornunidae sutodetermi-

ne-se a grrent±r.do cue todoc os seus senntos participern dos pro

cessos cia deciso, a de escolha cirrueles cue tm a resoonsahilida

de de executs-las. Defenderos cue o cargo de reitor se.ia ocupado

par algues cosprometido corn prograrnas di scutidos con. toda a comu-

nidade, definindo obietivos e politicas dminietrativss a nerern

enpreendidas. Por isso, defendeoos eleices diretris pare reitor,

e pra tdos os cargos executivos cia univereidada, na base dc pro

gracas discuidos e votados por todo. Ease e a meihor maneira de
ex purgar os acordos je bastidores e manobras continuistes cue tru
caracterizade a suceoso de reitr n.e tricwr. Se eleiço dirta
boa pare a oociednde ineira, no polernia duvidar cue aso scia

boa pars a UNICAP. Se a socieclsde inteira esti aflniosa por disu

tir, ela rrprie, a so1uço e o encaninhamento dos seus problernas,
da univerdidade, no podecos ficar a mergern a deixar que pre-

postos decidas no sornente sabre o nosso di- a die no campus, mas
taT.ben sobre a oualiiede do eeriço cublico que nresta:cia a so-
ciedade.

Como a uni.'ereidade	 compocta cc categories distintaa por

seu vinculo e ror aeu trabaiho dentro do campus, defendernos qua as

eleiç3se seiom dirE-tar a pritri:s. Atusirnente ternos cerca de
3500 funcior-rio, 1500 profeasores e 9000 eatudentee, dos ouais
3000 so estad'rites Ic ps-graduaco. A re presentaoo paritaria
dS cads urns desas categories 	 a rnelhor raaneira e fazer yaler
na tornada de ciecis3es o mesmo grau de intercIependncia em que co-
tidianarnente se, sustenta a vida da universidade.

E no rodernos hesitar muito. Deverros dircutir, debater 	 e
encontrer so]uces tcnicas viveis pra riossas prorostas. l's,
nossas el-ices diretas e nritriee p ra reitor so sero efeti-
vms me forern ia. t isto que a APG_UNICAVP defende: me quisermos,
podereros -eleger a prximo reitor por eleiç6es diretas e paritarias.
- -

Associaqo dc Ps-0raduandos

cia UNICAYP
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Ca dies 18 19 a 20 de junho 'or reiiz' o1ei;es

de 1?iretoria e Coneelho de Repreent'ntes dt Asccirço de Pe

—0rduandos do Unicaznp.es resi1tados s5o Os euir.te3:

UNIDADE	 ASSOCIABOS VCTCS	 VCTOS RRNS
NtJLCS A FAVOR	 L::CS

66 . . . - . . . 47 . •Roger Darroc 2arb
sa

16 . . . - . . . 16 • •Sisi Twsi/!'.A.
Cliveira

7 . . . - .	 • 4 • .Sem

18...- ... 8

45 .......8 •.Be=

38 . • . 5 .	 . 12 . .
10 .......B . .Luiz C-rlos Bc-es

26 .......14 • . .,OS4 AurtCrJ7/
tor So.int_P.c"r.

20 . . • - . . . 12 . . Pearc N-cete/i1
berto Ci10

10 ......7 . . P'ulo Vl-'d-res

43 . . . 1 •	 . 27 •	 Darvc±r. 13'rrier.tos
V111&-s

. . . I • I

FZAg . . .

Fci.. I I I

FEC. ......

I B .......

IE .......

IEL......

IFCH.....

IFOW ......

10.......

IIIECC.....

IQ.......28 ...........

6	 181	 55 do r2OCi2O8

FE........40 ..........

367	 6	 181	 49 doe aoc:dos

As eleiç6ee nao foram realizadea no ?aou1dde de Ldc;.o,

na Faculdade de Odontologia de Piracicaba a no Fac1dde de En

genharie do Lime ira; neatas dusa illtimas no teeos, einda 1 aeso

ci ado a.
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Con9iderando sornente an uniddes oncle foram realizada3 vo

tçes, ;01eros ver quo 55 don f1lidos se menifestarm etra-
vs do voto, sendo qe hcuve unicamente 6 votoo nulon, 

0 que
da'uma noço do aoio EL chapa, apes'r dis dificuldadee havidas
na prornoco e rea1izaço dee eleiçea.

f=53%

A Diretoria eleita 4 constitu1da por:

Pre si dente:

Vice-Pro sidente:
1 9 5ecretrio:

20 Secretrio:

19 Tenoureiro:

22 Te3o'Jrejro:
19 Suplente:
29 Suplente:

Enrique Ortega ......PEA

Paulo Nnkamura......ICC
Regina Weber .......IFCH

Rajaundo T. Mta.....IFCH
P.olo Ljvotto ......IQ
rnic. Szt.jn ......PEA
Ann So'j-es........FE
Maria App.reoid p Muro . . PEA

C prograne do Diretorie eleito 4 0 seguinte:

) Difuso 69il des ativIddeo dn APO-UNICA1P em quodrorn
de evisos fixos em todos os cursos.

2) Formaço do urn Conselho de flepresentnten quo venha
ser um 6r,-,o atuante, de repreeent n ço don P69-radusndoe do
todas as Unidedes.

3) Reunio semanal e aber, do Consaiho de Representari -
te8 e da Diretoria pars troca de informaçao e organazaçao d08
trabaTho s.

4) XqmutengHo do Boletim da APG, conseguindo pare isso
verba permallente da Comi88O Central do P6s-Graduaco da IJNI -
CA' (ccP)



5) Participacao no processo de transforrnacaO da CCPG en

Crara de Ps_GrdUacaO, par cunprir corn as resc.uçes do I

Sinp6oio de P-Graduaçao da UNICAP.

6) participacao no ConceTho tThivereitrio cc' direito a

vos o voto, indepen(l eflterneflte d' repre3er1tcaO eatudantil, pa

ra levar as roivindicace3 eapecfica8 da nossa categoria e lu

tar por elas.

7) Apoler, encarninhr e dnr seguirnento .a r$A. vindicacee

prirnord.iais dos p -grducfldOs: org'niz'.caO f{sica e	 ninis -

trativa da APG, previdnei n1dica e cdontO1iCa para 1co

os ps-grdunndoo (inclusive seus dependentec), çrocurar un OB

tem de apoo nos troites de rnor2dia, vencinenton de 6 a 9 sa

lrios minims para nestrdo e doutorado respectivnPr)te, e le

var a vez e o pensarnento dos ps-rduandos nos 6rgos deis-
rios de cinoie e tecnologia a nvel eotidunl e federal.

8) Promover a participncO d03 	 -g dundci de tcd-19. a5

Uniddes no procesno ecrtituinte, cediante a reaiizacC de se

Iran&rioe espeei'is nos curses da pa-6re'1acftO one se
tiria a interrelaçflo de seu rno do saber e a ConstitUicOO,Pr2.
curnndo que o fruto deaaas delibercOe5 venha a trduzir-Se en

urn dire cionarnntO rar q linha de pesuisas mats contpatl'Veie corn

a realidade brasileira.

9) EstabelecinentO de 'ilnculos diversoe de trebaTho 0o

corn:	 Centros Acadoicos

DC	 - ADUNICAIfP

ASSUC

0 outras Associace9 de P6s_Gr3dUaflIOS

Em dntese: PPRTlCIPAO ATIVA DOS 3___DUAOOS NA VIDA T-

VERSITRlA E NA 0C!tJNIDADE CIENTr?ICA.

hBoa Borte 0 particiPacO de todos !

/ 1r4
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pular gacho:

Senrngtiemgava,Zecagava

loao, al! Toda diretoria 'o finil 'le seu mandto fnz
urn balango de ativid'dee tentrndo torn-1as a mais relevinte
poeslvel aoo oThos dos menbroa dl aaaociaco que dirigirna
N69 no vance aer diferente' poie urn b n l'nco floe parece aer

positivo, se bern que no nos interesce a segunda parte 	 da
frase anterior.

Ac asaumirmos a direço da -UNICAMP, tnhamos algu
mae metas a atingir, parte de1un pretenses meiores que nos
es pernas, outras perfeitamente factveie. Es-3s pretenses
refletexn uma preocupnço poitica corat'nte: o P6s-grt'4uendo
aecumindo seu espaço, 	 ccctprometido ccn a meihorin
do rnundo em que se enccrt.rR, lutar.do contr' os erros, brig':
do corn as formas injuat's de so'crcviver.

A airetora j0Z	 conetitu(da	 8s5Lm

presidenta	 - Ana (ducaco)
vice-presidente - Ortega - FEAA (Alimentos)
tesoureiro	 - Darci - YEAh (Agrlcoin
vice_tesoureiro - Izaque - Qulmica
necret4ria	 - Ruth	 - I1IECC
vice,.cecret4rio - Vnderiino - q00 Cinois
uaaa urn corn urn cargo, oriclansente, rena companneiros

na direcao, todo mundo fz de tudo urn pouquin1o, se revezan-

do, pegando cnde era necessãrio ; alguns mais, outroo rner.os.

Mae vamos 14, p69grn dunndce,ao que foi feito, por pFrtes;em
termos de:

- Orgsnizaço da APG - UN1CAMP

i) Registrc d' entidade:
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Apóe a aprovaçio dos esttutos, ccaeçou urn verdadeire
mqrRtoni no sentido tie atlngir o reconhecirnento legRi da As
sociacáo. Deode	 datilografia dos Eatntutos, de atas neces

riis, do processo tie encerninharnento at4 ccnsegulr eesso-

na juridica e financeira da reitori. Atuelmente o proceaso
todo está no Cartórlo tie Regietro e,flnalrnente, quase	 tudo
pronto. late ga i APG-UtCttMP o respaldo legal para 	 repre
sentar a n4s, pcs-gr'duandoe.

ii) Sede

Marchas e contram:rcho, j0Z i g oo que ocorreu em relnço
aede. Pinalmerite, ap4s rnuitas gest6es em fevereiro /85 nu

ma entrevista corn o reitor, este corteedeu a sale (inelo urn
saco tie gatou,como vocs jA vo ver ) comprometendo-se corn o
mobili4nio, funcionrlo e outres necessidodee, pars 	 depois

ciue tivssemoe a cede. Bern i 5313 4 Junta, corn sales qua	 f
raw concedidas P 8duc q 99o, onde funcionava o SAE.

Bnilhante, essal Sdmos do p& do reitor e foinos pro p4

do Dr. Pedro,da Educaço. Acabamos tent'tndo urns troca corn o

C-A- tie Ped'gogla: n65 ficarnos corn a gala dales e ales corn a
nossa do SAE. Ufa ! quase qua jA temos a sede. EstA nos
nalmentee".

iii) Boletini

Como melo tie cornunicaco,4 urn meio efLcLente, e
tern o seu cantinho entre os p6s-gridusndos. t to born race

bar o boletirn e saber as "1tlrnae" da Assoclaço. Ele 4 o

noeso porta-voz politico, retrata as lutes qua se tern levado,

as dlecusses qua esto sendo feltas. As vezes tenta sen rn

is descontrodo e sal urn pouco fora do ee'rio, ate' receita Cu

llnrla e "causo" apresentou . A luta 4 teznb4m para mant-lo

funcionartdo, papelmatrlz, irnpresso, artigos e go as pedras

do carninho. Mae j4 est3rnos no 49 ntrnero e se tudo tier certo,

n



val contInuar. 0 que ainda 4 meio preca'ria 4 a distrlbuico,
t4 faltantio jdls pr4 melhora,r. Vamos 14 corn s'1gestes. Tan

bm dernorou pr4 atlngir as baees,no sentido do prprio p6s-
graduando assumir o seu jornal e fazer dele 0 veccuio do seu
prprio pensnmento. Iloje, as co1aboraçes J4 ehegain, poucas
mae va1jo3

iv) Sepretarla

A secretnri q deixa n desejar.	 urns desordern 'saud -

vel" diria. Falta espaço pr4 se organizar. Atas,ficho.s, m
terial, corresporjdricja (temos uma caixa postal 4 n Q 6163),tu

do isso precisa de lugar definitjvo. Estnti'stjcas, registros,

endereços 1 tern muita coisa prA ser feita.

v) Tesourarja

0 sistema de cobrança dos associadog no funciona as

elm como ele estA organizado. Ningum gosta de cobrar 	 ni ll

gue'ln. 0 jeito 4 espernr a publicço dos estatutos prA	 co
brar pelo banco. Mrns e at4 1, n6e ps-gr-'d1andoa mate do

quo ningutcm sabemos que ningum vive oem dinheiro e isso va

le pr Associaqo tainbm. As 'sensalidadee paseararn de 500 pa

ra 1000 e agora de 1000 pare 3.500 par , rneetrndo,e 5000 Para

doutorado. No £ muito viu, gerite, ass ajudo 4 asslm 1 ujn pou

inho de cada um.

- Politic da AP-rJNICAMp

i)	 nitoria II x bolsa iricentivo

A monitorla II, represents urns 000quista doe ps-gradu

andos pars aesegurar urns pos,lbiUdnde de voltar no seu lo

cal de origem corn experincia em rnngistrio em todas as eta

pas que ele envolve. Esea idia foi levada CCPt hi muio

tempo atre, ganhou corpo e foi so reitor de onde salu	 em

forma de outra propoeta: mudança Para bolea incentivo. Em

quase todae as unidades os p s-graduendoe aeguirarn a poatura

dada pela APG-.UIICATgP entender o texto da portaria, elabo-



rer oritrioemecnni800 de seleç o o T se bern quo o

thierido golecionado aernino urn papel desir3tindo do bola (CA -

PES, CNPq ou FAPESP) j a partir de marco, o proceaso conti

nua enuiado nee burocraciss e andando devagarthho.

ii) Encontroe
A atueco no CCPG resultou mum encontro importante:
I Simpsio do As-Graduaço ma TJNICAMP que teve peque

ma assietencia, mae niuitos debates e concluees.
Em preparaço so sirnp6sio realizamos o I ciclo de de

bates sobre Ps-Grsduecao.
Tambm foi realizado o I ciclo do debates na FEAA,e o

Semin&io Interno do DEA eobre Alimentaço e Constituinte es

td em andamento.
I Encontro Regional de Entidadee de P6e-graduandos.
I Torneio do Futebol de Salo e Volei doe P69-Graduan-

dos da FEAA.

iii) Contato corn outros APG's

Ps-graduandoe exietem nee universidedee mais diver -

sas, mae oe problernas eo aemeihantee. Assim sendo, temos
procurado manter contato e incentivar a criacao de APG'g em

outras instituicoea.

Perticiparnos de encontron estedu'is, regioneis (promo-
vernon urn quo no teve muito suceeso) e,principalmente, reuni

em So Paulo (PVC) pare discutir s questo do atraso no
pagamento des bolsas.

Urn ltimo conteto promete a crico de uma APG eatadu-
al.

iv) Mobilizacen

Nonna mobilizaço porinenente 4 o problema do pagimento
den bolnas. A bern da verdede ,, as nsnemblies se enehem de gen
te quando a bolna atrasa (neo deixa de ser normal). Ento en
as temtica 4 a que mais nos envolve, tanto A nivel de di8 -
cusso como A nivol de aço.

Vejamon as ihtimas sobre as bclsas:

10



I - "Invarao da CCPG'

+ 100 p6e—grduendos mnrchrnm dr, Crnrttina da Feica (Omoc

tre representative segundo 09 est'tsticos) Rt4 o prdio da

CCPG. Houve ate deemaios,e pnrmoe o trnsito, come M ond o

fi gurino.

Resultado prrctico:

- Fomos OUVidOa.

- ?ornieço de umn comiso de 5 p6!3—grdundos e 5 co

ordenndores da p6s—gradunço pirn urea entrevista corn o rel

tor.

- Apolo don coordenadores

II - "Invaeo do MEC/3P'

Conversa te1efnicn corn o coordenador da CAPES em Br

s:flirn atrave's da SrnDalve Souto ?tnior (que rl pve responder

por questoes dn bolsa a quniquer p6e—grdunndo em SP, telefo-

ne (011) 425-3519)

Resultedo prtico:

- Informaço do Sr. Ednn da CA PER sobre Bolea 0oe

Der-ndn Social e PlOD face II, foram pagne is Universidades

on menee de rn'rço e ribrll; bolaas Cnpeo - PICO F'ee I 	 foi
pgo marco (c/ confirmçno de rec o bisiento pel°e rnivernjda -
des e abril ainla sea sate infnrrne)

- Negou a exiotricda de irreguleridrdea,

- Nno gnrntiu o prinnto em di n no 20 cementre
ii _ncontro corn outras APG'S em So Paulo (14/5). rensn-

tee cOmj 5s655 la tJNICAMP, ESALA1JUSP (PIr"oicab q ) P130 - SP
S. Canon foram lecididnrr estrotgia de nço.

- Carte nberta a popu1-ço e Imprensa.

- Ato pbtico frente a lode do CNPq em Co Pau10	 n
14:00 h , no terçn feLra 21/05.

- Encontro corn err orid-des reonnvejs.

- Cffcio r CNPq des diverees APSu do Est r do de	 o Pun
lo.

- Encontro regional de AP3 5 em Cempines, din 15 de ju
riho corn a pnuta:

• Crganizao la regional da Annociaço Rocional 	 de
Pre—Qriduindos.

I I



• rauta de revindicaçes pr 	 udinci no ',.,le C.eT.
• Proparo do Encontro IThcional durnnte a 3BPC em juiho

85 em Delo Horizonte.

Iv - Entrevi:AA corn o Reitor (15/05)
Conc1uses rticas:

- Acesso ao Minitro de Cie 	 e Tecnoiogia.
- Entreg" de cnrtn corn re..vindicaçea n o ini3tro.
- Projuesca de audinci' em Drs1iic corn o rUnisro
- Aceso ' s autorldadej do CUPq.

V - Entrevista corn o Ministro de Cincin e Tecno1oia,
Sr. Renato Archern0 din (16/05) na presenca des API's de So
Canoe, ESAL/USP, PUC - SP, tJNICMT, mostrando PAxas e car

tazea, inclusive nurn qua foi levado pare o rninistnio: 'Fi -

iho de pe-gradunndo ta.ibm come".

Conciunoso prticaa;

- Entrega de docurnentos corn as principais reivindica-

gee.
- Prornesaa de audincia em Brasilia.
- Prornessa de no haver etrasos no aeando aemestre.

v) Cornies6e

Formarnos comisses qua estudarn soiui6ea parp Os eegui

tee problemas:

- Sade

Piano de Zade par o Ps-gr'duando e sul fiaC1ie, e
ta 4 ua reivindicaço formal felts so Reitor (entrevista 27

/02) e via CCPG.

Foram realizados contatos corn vnios organismos do ra

iso de oonvnioe de saiide para conhecer seus mec'nisrnOs.

- Noradla

Analisamos as poesibilidacles de resolver os problemss

de Fiaiiça junto A Assessoria jurdica e ate' agora nenhuma for

ma satisfat6ria foi encontrada. Pretende-se minter contatO

corn a Associaçao de Imobilirias de Campinas.
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- Constituinte

Participaço no Comitg Interpflrtidtrio e no Po'rurn Uni

vereit.rio eobre Conntituinte. LnçPrnoe urn boletirn especial

sobra a contituinte.

vi) Reprenentço nn CCPG

Ativirno3 O8:3a repr;ente';o que esti sexido xtici e per
mnnente.

vii) Con:ielho de Reprcreritix!te3

Ainda nio estA cospleto, rns J4 participri ativ'irnente
nas reunies arnp1iadii di diretorla (ncvidie que 4 bom rnnri

ter).

viii) Cont.ito ccm ex;tidndofi Rfins,tendo en viota a

bite ouceosrio parr eleiço diret& de fleitor.

por hoje choCP

Cidade T3ziIversitra S!Zefe'	
(	

6 de a10 de 1985

UN CAMP	 6 O/4
. I 4	 0/4

- 1
Sr.

Dr. Renato Archer
1W. Ministro do Cincia e Tecnologla

Senhor Pitinistro:

Coneiderando que a Peequisa j o objeto do I

niete'rjo, do qual V.Exa. J dirigente, nos eentixis a vonta
de pars, apreeenta . a V.Exa. as reivindicaç6ee doe alunos de
Ps—graduaco do UNICA1':

1 - Inat1tuciona1j0 da Ps—graduaço, en13



juanto ativilade de Pscjuis, vtor anta1 do lcssvcl

vinerito Cieritfrico e Tecro16gico, atravs do copro.etien-

to orçaaientrio Para bolsas e execuço d-s peaquiao.

2 - Correço e iniuica;ao dos valores drs

bolsas do todas as agocias finsnciadoras, Federais e Est

dais, considerando a tabela discutida e aprovoda en reuü-

ao do Associago Nacional de P6s-gradusndos, roalizada por

ocasiço do Reinio Anual do Sociedade Brsi1eira pars	 0

rogresso do Cincia - SBPC, no cidade de So Paulo em ju

iho de 1984, qual seja,paro o Mestrado um piso de sets sol

rios mnjmos e pars Doutorado nove sa1rios mninos,	 clu-

indo o seguro saiid.e.

3 - Compromlsso de pagmento pontual dos bol

sos, evitando Os regulares atrasos havido.

4 - Claro estabelecimento do pessoa respons

vel pelo repasse do verba destinada a bolsas de estudo e ft

nancianento de projetos, para servir de contato oficlal on

tre as partes interessadas, ben coma a data exato da libera

ço dessa verbs, para evitar possveis aplioo96es no merca-

do de capitals.

5 - Padroniaço do foruiu1rios e re1at6r1os

exigid.oe pelas vriao agncias financiadoras, Federals e Es

taduais.

6 E1eico direta no Comunidade de Pesquisa,

Para direço doe 6rgaoo financiadores da Pesauisa no Pars.

7 - Consulta pernanente a Counidade de Pes-

quisaloree, atravs de una asiasesoria permanente so Minist

rio Para desiaar Os caninhos dr, Pesquisa no Brasil.

Certos de vernos atendidas nossas reivindica

çes, reiteranos nossas male altas consideraces,

Atenciosamsnte

Ana Soarea dc Sousa



I

T; CRONCA
Seupre ten ho a impreeso de que estou aendo obser-

vada qndo chego no guich. Sera'er que olharn pqrn saber so

you passar ma frente, se teniio rneioo de esoapar da longa

espera ? Realmente, s vezes, eu no fico ne dependncia

do pessoal do balco e you direto A procure, doe residen

tea. Nessee mementos me ainto culpda e gostaria de jus

tificar-ihes que "so'fui perguntar urns coisa". Mas juoti

ficar por qu ? 0 que elea fszern a1zn de ficar esperan-

do, eóperando, oThsndo e se conformando, "demora, n ?.

Aluns ficam numa prossao passiva, de p, pr6ximoa

porta de entrade. Sc 4 que preseo, talvez sega Si m

pies medo do perder a vez. Medo de no ouvir a voz do r

aidente que no as preocupo em faler male alto par° aer

ouvida naquele zum-zurn de ecoH niidos produzidos pelas

altos paredee do Hospital.

Uma vez ouvi urn rpez rec].alnRr irnpertinente do de

mora e no deixou de comentar a voz freco do chemado,"t

resinungando ?'. No do yle ser am paciente comum. No era.

Tanbm no podia aer urn estudante de engenheria, apesar

da pasta. Tambm no. Era urn "segurança" da iJiICAP, da

queles do uniforine aziil, qua sempre me parecerani to I

guais.
Urn die vi ma moça fezendo crocha, 0 que 4 raro,

no porque todos all so peesona coin problemnas visuals

man porque all 4 o tempo da espera, os oihoa eternainente

1^



grudadoc no gulch. Talvez lheø foltein informaces do fan

cionanento dos coleas do outro lado do ba1co. Saber,

por exop1o, qua o "peasoal do lente" torn aula at4 as 10,

e assirn, apesar do consulta ncr eempre znarcada par s 8,

no g so seremos atendidos depots das 10. 0 Hospital 4 do

no do eeu prprio tempo. Telvez, mesmo poccuindo inform

4;6es, no hverinin de questionar nrdc. Per" quem sempre

dependeu do INP, consulter no 	 4 realizer urn ye

Tho desejo, "mirtha prime falou qua 14 £ to born". 3, pa

ra outros, essa espern fez parte de urn ritual que ccrne

coo de madrugod', quando pegarm 0 6nibus ne sua cidae

no interior doemtado; circulnr"m pela UNICAP at4 conse

guir deocobrir 0 gnibus certo; no porto do hospital h4 u

ma placa "passagem de funcion&ios, euba as eacadas", su

biram-nis, desceran-nas; algu4m disco qua era o guich

certo; esperaram as macan terminar 8Uft8 converses e ro

ran atendidos.
No, no h4 o que reclanar doe funcion4rios. flee

respoudero, profissiormaimente, tudo o que pergurtares
Se roclarares do demora, ales ouviro cslda. P pra else

tudo no repoto aerninn1rnente. E equl no vi o prozer 54
dico quo hovia em algumas funcloaAriae na Cruzds en no

tar a suposto, por else, ignorncia dr's pocientes. Sei a

pense de urn caso em quo algm4ni perguntou pelo Kato e ou

viu que "aui no tern Kato, tern "doutor" Kato". Mas era

urn eetudante que conbecie on meondroc do nicroffsica do
poder e sable quando no precisava engolir eapos. Sable

que um atendente de guich g do urna repartiço pnblica, 4

o pennhtimo elo do urnn co,eia de poder e znEndo e quo

The resta o bntereesaxnte cow eubaltemno. E cc eles so
nais ajp'ad4veis corn Os m4dicoo, quem bavaria de culp4 -

los por 1880 ? Os estudos sociol4gicos no mostrarn qua
a posaibilidado nabor do identificoço 4 para dma ?

Que haveria de sam dito dos m4dicoa ? Quo 4 prefe
r&ol a lrnpaaaibilidade do ama ao patemnalismo, quo mel

16



disfarq a o uitoritariSO, de outroe ?
SomOs prisiofleirOs de urn sistern me diCo nacioflal

reconhecidameflte deficitriO ou apeflas le ws hospital 11Rl

adrninistradO ? No o enOS. No o cortheCe1EOB nO per

ticipamos de sue organizacaO no nos 4 pedida noose opt

nto; se a demos, nunca est1no8 falendo corn o response. -

ye].. PacienteS o pssiVOS. Atep quendo 0 ret sera o Hoe,

pitSi e n6s on sS.ditos ? Nossa cidadenia no exists aqui

dentro porqUe nab a concitlistamOa 1z fora.

Regina- Weber

RECkDO DOS EDIT ORES

Este Boletlrn esta chegando as
mlostrleitores corn urn born atrasO
problerna que tentarerfloS evitar
daqui em diante.O que retardoU
a salda deste exemplar foi a
quantidade de artigOS acurnula-
dos e o tamartho dos mesmoS.
0 Boletim f'icou substaflcioSo,

transformafldose em verdadeira
revista.

Entretanto, para que possatnOS
garantir a periodicidade deste
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rgo de inforrnaqao, solleitamos

aos colaboradores que em seus

artigos no ultrapassem a uma

lauda C o eorrespondente a
uma e tneia pginas datilografa-

das ).

Ate o proximo nmero.
S .A . H.

-000-

o BOLETIM DA P.P.G. e a crgo inf or-
ruativo da Associaço de Ps-Graduan-

dos da UNICAMP.

EDIT ORES;
J,Auri Cunha

Sandra A. Riscal

Tiragefli : OO exernplares
DistribUicao Gratuita

End. Fac. de Educacao_SUb-S010

unicatnp,Cidade Universitaria

Zeferiflo Vaz,CamPiflaS,SsP..



CA1PINAS, S1XTA-FE1RA, 27 DE SETEMBRO DE 1985

Knicamp: reitor
:cha a eleiçJw-'u

ta "a bsurdo"o reitor	 ii 1 m nirarnp, Jose
r istocle mo	 nol tti, classificou
c'çoes (1fF LIS p ira a Rito-
conio absw do' e cornparou

i fato a eIefço d' urn governa-
'br (I(' h.tji10 pelo voto dos fun-
cfon;irios puHicos ctacluais. A
firrnaçao tul loita ontein, duran-

te entrevjsta coI.tiva na Reitoria
da Univci i)do, quando abor-
(lou fIsuIlo do sucessio e rca-
irninu a rnnutonão do ca-

1endirio que çrev o periodo do
ate ti me,e'antc das eleiçOes
ara a inscriço Jo ..andidatos,

alegtndo q'ie a eleiçao do futuro
reitor não pode 'er precoce, por-
quo seno prejiidicaria a lJniver-
sidade.

o ca1enthirin, criticado pelo
DiretOrio Central dos Estudantes
da Unicamp como urna imposi-
çao da Reitoria, deverá ser man-
tido, afirmou Pinotti, alegando
que no impede que os candida-
tos realizem reumOes, tendo
mesmo sugerid() aos reitoráveis
esta atitude. Pinotti falou
tambCm da consulta, quo deverá
submetor a apreciaçio do Conse-
Iho Univers it ario, pois segundo
ole, csta consulta a cornunidade
universitria para a elaboraçâo
do urna lista séxtupla nao existe
p bs Estatutos da tinfversidade.

A prOxima reuniäo do Conse-
Iho neon tecerâ dentro de urn rnês

e deverã, segundo explicou anali-
sar se aceita total on parcialmen-
I.e o sisterna do consulta. Acres-
centou quo no tirará do Governo
do Estado o direito de escolher o
candidato quc desejar da lista.

Direlas não
"EleicOcs diretas podem criar

combinaçno de interesses quo
pouco a pouco podera destruir a
Uiiiversidade", afirrnou o reitor
Jose Aristodemo Pinotti, acres-
centanclo quo "O preciso urn pin-
go do inteligência para fazer as
coisas". Segundo ele, as eleiçoes
diretas säo urn : iodismo e é pre-
ciso quo as pessoas tenham cora-
em de dizer o que pensarn sobre

Isso.
Pinotti defendeu a escoiha do

futuro reitor polo governador do
Estado alegando que este tern
mandato popular para tal. Se a
escoiha do reitor forpor eleiçio
direta, justificou, os eleitores nao
seriam apenas os da comunidade
externa, mas também os da co-
munidade interna; os usuários a
quem a Universidade dove satis-
facao. Eleger o reitor corn votos
da comunidade interna, seria co-
mo eleger o governador pelos vo-
tos dos funcionários püblicos es-
taduais on o presidente da
Republica pelos votos dos fun-
cionários püblicos federais.
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V E N H A T R A B A L H A R
C 0 N 0 S C 0 !!

PCS—GTLDUAND0 A A P G e' SUA!

POr ELEIcEs DIRETAS PARk
REITOR

ITossa Sede fica no Ciclo Bsico (onde esla
va instalado o (SAE) anteriormente,
Nosso Secretrio Sr. Daniel estar a dispo
siço no horrio de expecliente.

Reunies gerais as quartas feiras das 12:30
as 14: 0 horas

z 0
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