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A Coordenadoria de Imprensa con
vida você a participar de O Patológico atra
vés de artigos a serem publicados nas edi
ções futuras do nosso jornal.
Escrevendo para O Patológico (e é
claro, o Spasmo! - este sob responsabilida
de da Coordenadoria de Cultura & Social),
você estará compartilhando suas idéias com
a comunidade acadêmica e contribuindo
para soluções de problemas e (por que não?),
criar novas visões sobre temas polêmicos que
sejam cotidianos a todos nós. Você pode não
só criticar, mas elogiar, informar, perguntar,
ou simplesmente exercer sua verve literária
contribuindo com contos, poemas, uma
“tirinha” que seja de seu agrado e, claro, as
impagáveis falácias.
Para participar, basta enviar seu(s)
texto(s) ao Centro Acadêmico (sede admi
nistrativa das 08h30 às 17h00) tomando o
cuidado de assiná-lo(s), pois só assim será
possível sua publicação em O Patológico. No
Spasmo! você pode permanecer anônimo se
preferir. Uma outra opção seria entregar pes
soalmente aos coordenadores de Imprensa
e/ou Cultura & Social.
Nós, da Coordenadoria de Impren
sa, desde já agradecemos sua colaboração e
esperamos que ,com isso, os alunos de
Medicina possam ter participação mais
efetiva nos rumos da faculdade, tanto no
âmbito científico, como no âmbito social e
cultural.
A partir desta edição, você encon
trará sempre na ültima página a data para o
fechamento da próxima edição.
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Editorial
Não poderíamos com eçar este editorial
senão da seguinte forma: o Adolfo voltou !!! Para
quem ainda não o conhece, o Adolfo é o distinto
senhor que ocupa a capa desta edição. O nosso
patrono Adolfo Lutz.
Comemorações à parte, a Coordenadoria
de Imprensa se alegra por poder lançar uma nova
edição do Patológico num perfodo em que é
possível informar o que acontece na Faculdade
sem corrermos o risco de estarmos defasados.
Finalm ente, nosso objetivo de reform ar a
periodicidade do jornal parece que ganha um
rumo. Cabe ressaltar que, após termos tido
apenas um Patológico no semestre passado,
devido a problemas exaustivamente discutidos,
conseguimos lançar uma nova edição apenas um
mês após a última.
Entretanto, a redução do tempo entre
edições do jornal, nos leva a uma redução
quantitativa, porém sem prejudicar o teor
qualitativo. É uma oportunidade também para
convidá-los - coordenadores ou não - a escrever
para O Patológico.
Um outro motivo de com em oração é o
record e de público do ShowMed. Sucesso

absoluto! Mais de seiscentas pessoas estiveram
lá. Um cumprimento especial a Coordenadoria
de Cultura & Social e a todos aqueles que se
envolveram na organização do evento.
Do lado científico, tivemos a realização do
curso de Diabetes que, devido à enorme procura
(chegando ao ponto de existir uma lista de
espera), poderá ter em breve uma segunda edição
para aqueles que perderam esta primeira
oportunidade. Até o fechamento desta edição,
estavámos próximos da realização do curso para
o profissional de saúde que versava sobre o
aspecto clfnico, social e ético da morte - realizado
conjuntamente com o Centro Acadêmico de
Enferm agem , visando,
com isso, um
estreitamento de nossas relações.
Ainda tratando de cursos, teremos, para este
mês, o curso de Oncologia, a ser realizado pelo
Grupo de Estudos em Oncologia (GEO).
No mais, é to rcerm o s para que esta
re e stru tu ra çã o seja m antida e, assim,
reconquistemos a credibilidade adquirida com um
trabalho sério.
Saudações Universitárias !

Ombudsman - E vivas ao A dolfo
E se eu disser que a vida é uma queda vertical?
Vamos cair , galera!!!
O Pâtológico e nosso, ainda que por conta das
prioridades que não são eletivas, nos esqueçam os.
Quem pariu Mateus, que balance!!, disse dona Lücia,
mãe do Pedro, que nasceu no CA1SM.
Ainda precisamos fazer do Adolfo aquele espaço
dinâmico e de referência em arte, cultura, eventos
científicos, poesia, falácias de todos e seus spasmos.
E sta m o s p erto de um P a to ló g ico plural e
democrático, tanto quanto as paredes dos banheiros ( é
mais fácil participar sentado!! ). Nosso CAAL, criando
espaços e eventos que estimulam a participação de todos,
tem dado o que falar em O Patológico, mas precisamos
pular o muro, ver e saber o que rola por aí!. A rede de
ajuda, sugerida por mim, não funcionou para o número
anterior, mas funcionou agora, vamos potencializar a
participação. Tem um cara na X XX V que desenha
absurdo, sabe aquela caricatura engraçada e inteligente

do professor
tem um outro cara na XXXIV, que tem
cada dica de ... eu quero ver o oco!!, e o cara que é rato
de cinema?, sabe aquela figura que vê os filmes que
ninguém ousa alugar na locadora ? ( tipos, “Gross
A n a to m y ”, “E n sa io de O rq u e s tr a ”, “B u n n e l”,
expressionismo alemão e o novo cinema da república
CHECA, shii, Marquinho ), esses caras têm que estar no
próximo Pâtológico, como seduzi-los ?
Sinceramente, não sei. As pessoas não entendem
que o Adolfo fica deprimido quando não o colocamos
no nível que nossa escola merece, tá faltando tesão,
galera!!
Por que, depois, tudo passou e o que fomos nós ?
( ressalva para o sexto ano XXX, turma A, que tá
terminando; meu! Cês sobreviveram!!, só tem a prova
de residência, mas vai ser bico, tomara !).
Eu fico por aqui, acreditando que ousar é ser como
o vento, que levanta tudo, inclusive a ... das velhas
pudicas .

Das prioridades eletivas
Helias Cohen (Med, apenas)
Desde o século XIX, a concepção positivista exclui
sistematicamente o mito, o subjetivo e, portanto, o que é
essencialmente humano do que chamamos conhecimento
científico. Esta razão " produz monstros ", escreve GOYA,
em sua obra sobre as atrocidades da guerra; esta mesma
razão, reduz o objeto da ciência à natureza que pode se
observada e as ciências humanas ficam subjugadas às ciências
da natureza.
O saber acumulado pela atividade científica, por
exemplo, na medicina, é sumariamente biológico e, com o
avanço tecnológico, os procedim entos altam ente
especializados passaram a determinar o modelo da prática
médica e da escola médica.
Dentro deste modelo, o paciente deixa de ser sujeito
e nós , estudantes, somos depósitos de informações, isto é,
transparências e slides. A arte, a filosofia e a psicanálise, ou
são inexistentes significativamente (apenas constam), ou são
apêndices dentro de um curriculum pouco dinâmico e que
retira de uma fase rica e explosiva das nossas vidas a
possibilidade de criar, indagar e sobretudo propor o novo,
que está na própria essência da juventude. Ao invés disso,
nos detemos no 5, no CR e na competição - se ainda nos
fizessem melhores .... Definitivamente, não somos inspirados
pelo conhecimento e as forças que mobilizam os grandes
homens, que saem das vozes dos mestres, foram silenciadas
e foi decretado o subdesenvolvimento das idéias!!
Espinoza, filósofo judeu do século XVII: " o homem
livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria
não é uma meditação da morte, mas da vida "; ainda, no seu
tratado sobre ética, continua dizendo que o contato entre os
homens deve ter como objetivo a liberdade e não a servidão,
pois" a paz não consiste na ausência de guerra, mas na união
das almas, isto é, na concórdia ". Deleuze retoma o objetivo
da existência ao dizer que é preciso conhecer-se, a fim de
celebrar a existência humana, que inclui a felicidade, liberdade
e o domínio das paixões. O Prof. Zerbini dizia que, nos HU'S,
os corpos miseráveis, sem nome e sem história dos pacientes,
eram estranhos aos estudantes, que os viam de forma utilitária,
seguida de um distaciamento que dissimulava a própria
impotência diante da morte e da dor. Segundo este mestre,
a compaixão não era o sentimento que nos nutre em fazer
medicina e, nas nossas salas de aula, o ser se transformava
no leviano instrumento de aquisição de saber, para melhor
manipular e exercer poder.
Qual a relação destas reflexões neste contexto ?
Ao que parece, nossa escola, assim como as demais
do grupo de São Paulo, está firmemente decidida a repensar
seus objetivos e, principalm ente, seu MODELO
PEDAGÓGICO. Esta reflexão deve reunir todos os atores e
sujeitos, a fim de que possamos redefinir e reafirmar desejos
e objetivos, para melhor servir à vida e ao homem.
No entanto, vejo que estamos indo de encontro a nossa
própria história, enquanto povo e sociedade, ao fazermos

esta análise. Somos um povo de vozes silenciadas (nós não
vamos mais indicar ou expressar quem será o
COORDENADOR DE ENSINO, vejam a ATA da
Congregação!!!), e participação tutelada (cresça garoto, dizem
alguns professores). Também temos aquela vaidade perversa
e um interesse enorme em humilhar e pisar o outro, que é
outro e por isso, diferente. Odiamos o confronto. Talvez por
que exponha nossas debilidades, que não são efêmeras, ao
contrário, fazem escola e discípulos.
Também existe a crença de que existe alguém que
resolva por nós, líderes natos, pertencentes a quem sempre
nos coloca à margem do processo de construção, única forma
de tornarmo-nos sujeitos. Assumir a tarefa de questionar-se
e mudar nossa escola passa em mudar o nosso olhar sobre
as coisas, e isto envolve mudanças internas, difíces,
processuais e corajosas.
Será preciso ver o projeto de uma escola médica
melhor, além desta história de alienação, subserviência e
vaidades enganosas, que nos confinam à liberdade de escolher
o mesmo e ao abandono, lugar de silêncio dos egoístas.
Modificar o básico, torná-lo mais interessante ,
significativo, rico em experiências e referências de um
laboratório de capacitação para as demandas deste final de
século, pressupõe abandonar a mentalidade de MURO, onde
os mijocas excretam humores (J. J VEIGA em Aquele Mundo
de Vazabarros),e reavaliar o curso na sua totalidade,
delineando objetivos e as bases pedagógicas das ementas,
percebendo o que o povo brasileiro precisa e como o mundo
está pensando a educação médica.
Amar a MED-UNICAMP parece se confundir, portanto,
com amar o ser humano e ajudar nosso pais (se é que nosso),
a tornar-se um lugar para todos e mais justo. Estes ideais
estavam presentes no coração dos grandes médicos deste
país e são sistematicamente desconhecidos e nos parece
utópicos, distantes e inviáveis. Espinoza reflete: "O ser é o
ser da essência, o ser da existência, o ser da idéia, o ser da
potência, o ser da sabedoria e o ser do coração", e é preciso
coração para sonhar, mudar e fazer medicina.
Vamos precisar de sabedoria e muito amor, se
quisermos passar por esta escola e deixar nossos pés na areia
inexplorada que é a construção do novo e que enobrece a
nossa escola (além dos churrascos e chopadas, que já fazem
história). Vamos ter que nos destituir das capas, que não
deixa nos conhecermos uns aos outros , das "picuinhas" ,
que nos colocam no oblivio e inspira o ódio da barbárie,
elementos incompatíveis com a amizade e com o projeto de
nos tornar efetivamente humanos.
Sinto, e me foi ensinado assim, que ser médico não é
em nada comparável à dificuldade de tornar-se pessoa e ouvir
a voz do velho sábio, que segundo JUNG, vive em nós, dentro
de um salão azul, com orquídeas amarelas (para não dizer
begônias).
Esta escola precisa de nós, não sentados nos bancos

das salas apenas, mas da nossa alma, referências e opiniões,
pois decidimos trilhar o caminho do conhecimento, que
proclama o homem como único bem e a vida como um
encontro para o crescimento.
Dia 16 e 21 de outubro, a Comissão de Ensino está
propondo uma participação efetiva desta Faculdade na
avaliação do curso de graduação: vamos ter a oportunidade
de discutir com seriedade a escola que temos e a que
queremos.
O projeto CINAEM aponta diferenças e similaridades
entre UNICAMP, USP e UNESP entre outras , com a escola
médica de Vassouras ou com as Federais, pois se trata de um
projeto sério que avalia desde o modelo pedagógico, até o
nümero de carteiras na sala de aula. O provão pode até ser
interessante, mas não melhora o ensino médico, pois não
contempla sua complexidade. No Jornal do CRM deste mês
( está interessante ), o ministro já admite uma parceria com
a CINAEM, isto demonstra vontade política, precisamos estar
atentos, por que fazer uma prova, tudo bem, mas fazer rank
ing ou dizer que avaliamos a escola é um ENGANO, UMA
IMPROPRIEDADE, o que nos parece tolice , diante das
soluções que as outras comunidades acadêmicas atualmente
concebem.

O CAAL e os fóruns de formulação e deliberação desta
faculdade precisam da nossa participação, o que é lugar
comum dizer, mas parece que agora vai dar para modificar
algo. O ABP (aprendizado baseado em problemas), as
disciplinas de integração, reformulações da grade do internato,
entre outras questões, são sentidas apenas por nós, e é preciso
discutir.
O COBREM, fórum político da DENEM, vai ser aqui,
e queremos chamar atenção para as grandes questões
nacionais das escolas médicas, propondo ações e discutindo
políticas. Fortalecer o SUS, um dos poucos sinais de que não
somos subdesenvolvidos nas idéias.
Se estivermos organizados e imbuídos da idéia que
isto tudo é ser cidadão e fazer medicina, nossa passagem
será mais do que uma mera passagem,

Deixe-me ir.
Como um barco bêbado
minha existência é repleta
de símbolos, caminhos e de
um grande mar, que é novo
a cada instante.

Calendário dos Exames de Residência
Coordenadoría Científica
---------------------------------------INSTITUIÇÃO

------------------------------------------*1
VALOR DA INSCRIÇÃO

DATAS DO EXAME

PERÍODOS DE
INSCRIÇÃO

USP-Ribeirão

29/11/1997

10/11 - 21/11

R$ 100,00

Botucatu - UNESP

30/11/1997

16/10-31/10

R$ 75,00

V/ V// J . í s i a ✓ y /
06/12/1997

06/10-24/10

R$ 84,00

UNICAMP

07/12/1997

13/10 - 24/10

R$ 100,00

Rio Preto

09/12/1997

01/10 - 22/10

R$ 80,00

USP-SP

13/12/1997

27/10-14/11

R$ 150,00

Servidor Público Estadual

14/12/1997

13/10 - 05/11

R$ 100,00

Santa Casa - SP

29/11/1997

13/10-7/11

R$ 120,00

Centro Médico da P.M.-SP

17/01/1998

17/11 - 17/12

R$ 90,00

Prefeitura de São Paulo

20/12/97 (?)

...

Sec. da Sailde - SUS

--------------------------------------------------
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A Faculdade de Medicina de Marüia e a Escola Paulista de Medicina não forneceram informações a
respeito de seus exames.

Relatório da Congregação
Deivisson Vianna Dantas (X X X V )
Representante discente na Congregação
Entre os dias 26 de setembro e 10 de outubro foram
realizadas duas reuniões ordinárias da Congregação da FCM.
Nelas, a bancada discente sempre esteve completa, mostrando
o interesse estudantil de participar das importantes decisões
que permeiam a faculdade.
A Congregação do dia 26 de setembro foi mais extensa
e foi denotado pelas Comissões de Graduação, Residência
Médica, Extensão e Pesquisa que as atividades prestadas pela
FCM tem melhorado bastante. Foi dito que a pós-graduação
tem aumentado o número de mestrados e doutorados, como
também de publicações, e que na graduação os índices de
desistência são mais baixos do que o de outras faculdades.
Foi também criada uma Comissão com o objetivo de propor
normas para a prevenção de acidentes hospitalares entre
alunos de graduação e médicos residentes.
Entre outros comunicados foram anunciadas as
mudanças dos departamentos de enfermagem, genética
médica e das Comissões de Graduação, Pós-graduação e
Residência para as novas instalações da Faculdade, que terão
a inauguração oficial no dia 28 de outubro deste ano. Foi
informada também a construção do novo anfiteatro da FCM
de 300 lugares, provisoriamente batizado de Salão Nobre da
FCM com direito a até uma fonte perto de sua entrada.
O ponto mais polêmico, em relação a bancada discente

foi a aprovação do regimento interno das Comissões de
Pesquisa e Extensão Universitária, segundo o qual, no origi
nal, vetava a participação de representantes discentes em suas
reuniões administrativas. Após calorosas discussões, em que
o próprio diretor da FCM disse que sobre determinados
tópicos levantados apenas ele poderia opinar, já que ocupa
o cargo de diretor da dita instituição, a proposta apresentada
pelo alunos foi votada e aprovada. Desta maneira, os
regimentos foram aprovados da seguinte forma: na Comissão
de Extensão manteve-se todos os precedentes acrescentando,
contudo, 2 (dois) representantes discentes, um da graduação
e um da pós-graduação e, na Comissão de Ffesquisa, a inclusão
de um representante da pós-graduação.
A segunda reunião, realizada no dia 10 de outubro, a
maioria dos tópicos da ordem do dia foram aprovados sem
nenhuma controvérsia. Um ponto relevante desta reunião foi
a limitação e regulamentação de uma eficiente fiscalização
das atividades de assessoria e de consultoria realizadas pelos
profissionais em RDIDP da faculdade. A criação desta
fiscalização e limitação de maneira mais apurada fez-se
necessária devido às contínuas denúncias de utilização destas
atividades por parte de alguns profissionais como um meio
de ter outro emprego, disfarçado de assessoria ou consultoria
em outra instituição, ferindo assim os principios de um RDIDP

Liberalizar o escambau
M ichel M atias Vieira (X X X II)
Perdoem-me a crueza do título. “Escambau” é uma
palavra tão feia que não tem nem no Aurélio (tive a curiosida
de de ver). Sempre pensei que o significado deste termo foi o
de um lugar muito longíqüo, onde reinava a bagunça e para
onde a gente costumava mandar quem, na pior das hipóteses,
não conjugava as mesmas idéias que nós. Sempre pensei e
vou continuar pensando porque o Aurélio nada esclarece. A
palavra que chega mais perto é “escambo”, definida como
“troca direta de mercadorias, sem a interveniência da moe
da”.
Há pouco tempo, o Conselho Nacional de Educação
escancarou sua política de tratar a educação superior como
escambo. Concedeu o título de Universidade às Faculdades
Anhembi-Morumbi, entidade privada mas sem fins lucrativos,
e que por isso não pagou em moeda ao egrégio Conselho o
grande favor. Nem é bom imaginar qual foi a espécie dada em
troca no referido escambo. Quem ri à toa é o pessoal da re
cém- nomeada UAM (ou algo que o valha). O ministro Paulo
Renato ainda pisou em cima (perdoem-me de novo) e decla
rou que o governo irá agora ter uma postura flexível quanto à
transformação de faculdades em universidades.
Quando uma instituição vira universidade, ela tem

autonomia para criar os cursos que bem entender, gerir seu
orçamento (às vezes) e outras regalias (se você já sabia disso,
perdoe-me outra vez, nunca é tarde para o perdão, irmão).
Isso porque parte-se do pressuposto de que, com esta “liber
dade”, a universidade poderá melhor exercer o papel que lhe
cabe, o de propagar e gerar novos conhecimentos. O ministro
deve ter se comovido com esforço da FIAM em nos brindar
com novas filosofias e descobertas. Vez por outra a gente vê
em periódicos a fenomenal produção desta pujante faculda
de. Logo, logo, a Pré-Intermed vai contar com a MED UAM
(já pensou?).
Falando sério, deve ter gente boa lá dentro, que está
constrangida com este descalabro. Nada contra os alunos, se
bobear bem aguerridos em melhorar sua escola (mesmo por
que pagam bem caro). Mas é revoltante a postura do Ministé
rio da Educação em tratar a questão de forma tão cínica. O
ensino não pode virar mercadoria a ser trocada sabe Deus (e
o diabo) pelo quê. E eis um novo sentido para “escambau”.
No fundo a culpa é do Aurélio. Ele deveria conter
este verbete registrado em suas páginas, para que não corrês
semos o risco de que ninguém - muito menos um Ministro de
Estado - pudesse fazer dele uso tão libertino.

Errei !
A Faculdade faz transplante hepático e tam bém vacina seus alunos
para a H epatite B
Fábiõ Luís Sãiãtã (XXVIII)
Venho através deste, prestar esclarecimentos
a respeito do artigo por mim escrito e veiculado
em "O Patológico" (*).
A faculdade a que me refiro não é a diretoria
da FCM-UNICAMP, mas sim ao com plexo
hospitalar em conjunto com esta; mesmo porque
os louros da realização do transplante hepático
não são da faculdade, mas do HC-UNICAMP,
onde o transplante é de fato realizado.
Em nenhum lugar do texto culpo a diretoria
da FCM-UNICAMP ou a pessoa do diretor pelo
fato de os alunos iniciarem o internato sem estarem
imunizados contra Hepatite B. Inclusive reconheço
os esforços investidos pela diretoria em adquirir,
com verba própria, as vacinas contra Hepatite B.
Como forma literária, usei o termo "cúpula
administrativa" para englobar todas as entidades
que, por direito constitucional conferidos ao
cidadão, têm obrigação de lhes garantir a saúde no caso, a vacina; sendo a obrigação do Ministério
da Saúde, via SUS; mas passando pelas mãos do
complexo hospitalar que pode não ter a obrigação
legal, mas tem a obrigação moral para com os

alunos; e passando também pelas mãos da
faculdade, que não tem a obrigação de comprar
as vacinas, mas deve junto com os alunos buscar
a segurança e assistência à saúde, gratuitamente,
pelo menos é isso que foi pregado curricularmente
ao longo dos meus anos de graduação.
Provavelm ente, todos os alunos, ao
terminarem a faculdade, foram ou terão sido
vacinados, mas muitos somente após terem sido
expostos ao risco de contágio.
Peco desculpas, e gostaria de esclarecer que
não sou contra o estacionamento exclusivo para
docentes, e errei ao afirmar que ele ficaria vazio.
Isso se deve ao fato de eu passar a sua frente às
6h30 - 7h00, às 12h30 - 13h30 e às 18h00,
horários estes em que todos os estacionamentos
estão vazios.

(*): Nota do Editor: O autor se refere ao texto “A
Faculdade que faz transplante hepático mas não
vacina seus alunos para hepatite” publicado na
edição de Setembro deste ano.

Um Ano
GRAPEME
No mês de Agosto, o GRAPEME completou
um ano de existência.
Em relação às atividades, informamos que os
atendimentos, que tiveram inicio em Novembro de
1996, em instalações provisórias na CEG/FCM, já
totalizaram mais de quinhentos, entre entrevistas
com calouros, acompanhamento psicoterápico,
consultas e outros.
O serviço também promoveu duas palestras
neste período, ambas sobre stress: uma, ministrada
em Junho de 1997, pelo Prof. Dr. Luiz Antonio N.
Martins, do NAPREME/EPM; outra, em Agosto de
1997, pelo Prof. Dr. Roberto Milan do GRAPAL/
USP.

Neste mês de Outubro, a equipe participará
do I Encontro Paulista dos Serviços de Assistência
Psicológica ao Estudante Universitário com mais 12
escolas.
Além disso, o GRAPEME vem estruturando
um esquema de tutorias, previsto para ser
implantado no próximo ano, e está organizando
grupos de discussão e reflexão entre os alunos.
A grande procura pelo serviço, e a boa adesão
dos estudantes aos acompanhamentos e palestras
oferecidas, revelam que o GRAPEME vem em
momento oportuno.
E, em breve, noticiaremos a mudança para
as novas instalações.

VII S h o w M e d : Enchemos
o P alicariü !
Fransérgio (Chico) - (X X X III)
Foi realizado, no último dia 22, o ShowMed, evento
que já vem se tornando tradicional. Afinal, já alcançou
sua sétima edição. Desta vez, a festa aconteceu no Palicari
Sport Bar, e, como já foi dito na edição passada, o evento
foi fechado para nós, com o local cedido sem qualquer
ônus ao Centro Acadêmico. A casa cedeu o espaço em
troca do que fosse arrecadado na bilheteria, para cobrir
os gastos.
Ao co n trário do ano p assad o (e de outros
passados...), a Medicina UNICAMP ainda saiu do evento
com considerável moral feita com o Palicari. Não é para
menos. S ó para se ter uma idéia do que foi o ShowMed,
passam pelo Palicari em segundas-feiras normais nada
mais que 3 0 pessoas em média. Em nossa festa, mais de
seiscentas pessoas compareceram à casa. Então, foi um
bom negócio para am bas as partes, e a M edicina
UNICAMP pode ter sempre um lugar para seus eventos.
Enfim, uma boa noticia para a próxima gestão do CAAL,
já que é inédito que um estabelecimento que já teve um
ShowMed se disponha tão prontamente a realizar outro...
Houve excelente participação de todos, com um
bom número de inscrições. A organização foi boa, com
algumas ressalvas. Em primeiro lugar, um grupo de
calouros registrou sua insatisfação por ter sido colocado
fora da ordem prevista no cronograma inicial. Devido a
problemas estruturais, sua apresentação foi colocada mais
no final do show. Fica aqui um pedido de desculpas por
parte da organização (apesar de eu não fazer parte dela).
Outro probleminha foi na hora dos ensaios, em que o
Palicari se comprometeu a organizar o som para as três
da tarde, e houve um belo atraso por parte deles. O
pessoal do CAAL e os grupos que iriam ensaiar chegaram
na hora... . No final, foi arrumada, com o famoso
"jeitinho", uma prorrogação do tempo dado para os
ensaios.
De resto, tudo transcorreu muito bem, e já estamos
esperando ansiosamente a próxima edição. Que todos
preparem suas apresentações, no ano que vem tem mais.
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Coordenadoria de Imprensa
Com o final do ano, aproxima-se o momento da
renovação dos m em bros do Centro Acadêm ico.
Tradicionalmente, em Outubro iniciam-se as discussões
sobre a composição da futura chapa que irá nos representar.
Se você deseja fazer parte do CAAL ou acompanhar o
processo de sucessão, gostaríamos de convidá-lo a assistir
nossas reuniões. Para quem ainda não sabe, às segundasfeiras, sempre às 17h00 (às vezes, 17h30).
Para aquele que deseja entrar para o CAAL é
importante este primeiro contato para familiarizar-se com
as funções exercidas pelas diversas coordenadorias. Em caso
de qualquer dúvida, procure os atuais coordenadores.

Entrega do Prêmio
LOPES DE FARIA
Dia 15/10/97 -20h00
Anfiteatro do HC

