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O Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo manifesta sua profunda preocupação pelo destino dos povos
indígenas do nosso País. Os povos originários constituem-se nos pri-
meiros e legítimos residentes da terra brasileira. Têm sido historicamen-
te fundamentais na preservação das florestas, garantindo a  biodiver-
sidade necessária à vida no planeta. É profundamente ofensivo  e
injusto considerá-los "selvagens" e responsabilizá-los pela  destruição
da floresta. Selvageria é atentar contra a preservação da Amazônia e
os direitos de existência desses povos. Um projeto de  desenvolvimen-
to não pode realizar-se às custas da vida de uma parte da  população.
Ademais, nenhuma forma de desenvolvimento pode permitir a  possibi-
lidade da perda da soberania da nação. A democracia, os valores  repu-
blicanos e o respeito à Constituição exigem do Estado brasileiro a pro-
teção incondicional dos povos indígenas.

A PUC-SP solidariza-se com os povos indígenas que habitam a
Amazônia,  cuja vida encontra-se ameaçada exatamente por aqueles
que têm o dever  de protegê-la.

Consun - 28/8/19

(Definido no Estatuto)  - Reitor, seu Presidente - Vice-Reitor, sem direito a
voto - Pró-Reitores  - Diretores de Faculdade - 01 Representante docente de
cada Faculdade - Funcionários administrativos da PUC em número equivalente
aos representantes docentes das Faculdades, sendo pelo menos um de cada
campus - Representantes discentes, sendo um de cada Faculdade  - 01
Representante da Fundação São Paulo  -01 Representante da sociedade civil
organizada  - Coordenador da Pastoral Universitária

(Definido no Estatuto)  Reitor, como presidente - 01 Pró- Reitor da área
acadêmica -  Pró -Reitor de Cultura e Relações Comunitárias -Secretários
Executivos da Fundação São Paulo (só têm direito a voto o Reitor e os
Secretários Executvos)

Reitor -Pró-Reitores de Graduação,  Pós-Graduação, Educação Continuada,
Planejamento e Avaliação Acadêmicos - Assessor de Pesquisa da Reitoria -
Diretores de Faculdades -  Coordenadores das Coordenadorias da PUC-SP -  01
Representante docente por Faculdade sendo no mínimo doutor do quadro de
carreira) - 01 representante discente por Faculdade (sendo pelo menos 01 pós-
graduando)

Diretor, seu presidente - Diretor Adjunto - Coordenadores dos cursos de
graduação -Coordenadores dos programas de pós-graduação -Chefes de
Departamento  - Gestores das Unidades Suplementares e Núcleos Extensionis-
tas - Até 03 docentes que representem atividades específicas da Faculdade - 01
representante docente oriundo dos grupos de pesquisa certificado pela PUC-SP
- Representação Discente de 1/5 do total de membros do conselho - Represen-
tação de até 02 funcionários - Representantes docentes no Consun e no Cepe.

A composição  final será definida no Regulamento de cada unidade, garantindo-
se:  Pelo menos que o Chefe de Departamento será seu presidente; os professo-
res associados e titulares em exercício serão membros natos e a representação
discente não ultrapassará o total de 1/5 do número de conselheiros

A composição  final será definida no Regulamento de cada unidade, garan-
tindo-se:  o Coordenador do Curso, seu presidente, o Coordenador de Estágio,
se houver, pelo menos 02  representantes do NDE, pelo menos 01 docente de
cada componente da estrutura específica do curso prevista no projeto pedagó-
gico,  e  se houver previsão de representação discente ela não ultrapassará o
total de 1/5 do número de conselheiros.

A composição  final será definida no Regulamento de cada unidade, garan-
tindo-se:  o Coordenador do Programa será seu presidente, pelo menos 01
docente de cada uma das linhas de pesquisa do Programa, e se houver previsão
de representação discente ela não ultrapassará o total de 1/5 dos conselheiros.

Como ficam as composições de Conselhos e Colegiados
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A mesa do debate sobre Direito, Comunicação e meio ambiente

Professores discutem a situação da pesquisa no Brasil
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continua na próxima página



continuação da página anterior
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Onde há fé, há Amor;
Onde há Amor há Paz;
Onde há Paz há Deus;
E onde há Deus nada falta!"

Mário, nós, seus amigos,
colegas, agradecemos o

convívio nestes anos traba-
lhando  ao seu lado e apren-
dendo com a sua serenida-
de, sua quietude apazigua-
dora,  e o incentivo em  man-
termos e praticarmos a Fé
diariamente.Muita Paz!

Na foto detalhe da Maratona de Somaterapia
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