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Como anda a bihlioteca do CALEJJ?
Meio escassa. Os livros contidos nas
09
tantes são insuftclentes para atender
ti
demanda. Mas, aRora, está "pin~rrlo" urna
nova oportunidade para enrãquece-La- Ar u..::
de J Tchan, tchan, .•
tchan, tçhan! Dia ld.ll
(sexta-feira), alem de voce se de'lI cLu'
com urna boa música, apetitosos
salv,Fl.1J
nhos, bate-papo e aquela batidinha, - ter~
a oportunidade de contri !2uir com ~ sua 11
blioteca. Brevemente voce recebera um C',!}
vi te todo especial para participar d es t.c
imp-ortante evento, afinal, "DEVE,-SE L'HR
O nTIL AO AGRADÁVEL".
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Estudar numa Universidade sip,nifica ,
para 111 r,wnas pessoas, a busca de novas per.§.
i
pectivas de vida, o aprimoramento do conhe;
cimento, a ampliação de uma visão crItica ;'
em suma, o enriquecimento cultural voltado
par-a a realidade social. Has isto torna-se!
difícil e, as vezes; absurdo, a partir
do
momento em que se passa a conhecer a reali
dade da vida acad~mica. Não se pode negar õ
choque que um estudante secundarista tem ao '
se deparar com uma Universidad, esfacelara, :
v~l tada para si mesma, porque e muito
Pl'2
vavel que ele tenha acreditado nesta
como
sendo uma instituição séria (entenda-se por
sério alp,o não fragmentado). Não interessa, '
se este estudante cursa Economia,
~enh~ .
ria, Letras, Psicologia ou qualquer
outro'
curso. Interessa, sim, que o mesmo se encon
tra meio ou totalmente perdido e que
tal •
qu~l a Universidade, este estudante se esfa
cela, ensi~esma-se~ Porem, isto só
ocorr;
com um pequeno. ~rupo de pessoas que
estao
na Universidade porque acham que a mesma n~
va ser ~rn centro de pesquisa e ensino. Para
a prande maioria das pessoas que está
em
bu~ca de um diploma, a vida continua
"no!
mal", sem nenhu.rnquestionnmento em qualquer
aspecto.
Depois de encontrar u.rnaUniversidade
oesinte~rndn, com baixo nível de ensino, e
o que é pior, o desinteresse dos própriosro
ler:as pelos seus cursos, além da falta
de
cooperação e uma série de "probleminhas", o
estudante se decepciona e aI ou se aventura
a concluir o curso, ou faz concurso para _D
Banco do Brnzil, ou ainda, vai morar
no
meio do ~ato e criar galinhas. ("•••eu não
vou mais estudar, só vou criar p,alinhas•• ~i
(Ana ~izélia)

Cassiano Nunes, professor de Litcrntu
Brasile'ira na.UnE, lançou seu naí e recente
livro, "A Felicidade pela Li t.er-at.ura", O 1111'2
çamento ocorreu no dia 10 de novembro, ~3 19
horas, na livraria Presença.
O livro reÚne 15 ensn os
11ter::dos
sobre Monteiro Lobato, Osva.Id de A.nàrAd<, jJ.
varo Lins, Gilberto Freire e estudo s ::"
)trl.' 1i
teratura estrnnP,eira de Theodore Roctt~:e, Ril
ke~e o escritor portugu~s José }~drirruC9
gueis.
O livro j~ se encontra ~ disposlç;0.
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dr, A~ s o c ~'E!~n~l à os
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Rifa-ne. um livro
do e se r i tor Fi;::~'~A':nO
n~:jS0A,
OP::U\S CO:·iPl. E'TAS (poesins).
O v~lor
!l
nr-or mndo ~ de f' 36.000,00.
Encndern,'1çno de .
1U)(O, em couro com prnvnçno em ouro, papel-b.!.
bl ia, edi torn Nova As;ui1nr.
O sorteio
sern rcnlizndo
no din
03/12
de 1?R3, pela extrnç~o. -da loteria
federttl.
Vl'~or da c er.t.ena r * ~ 500,00
Intercs;;ndos,
or+curcm o Ci\tEL.
í

() ALUNO DE LE'TT(A')
AVALI!t O S::lJ

CUHSO

Ser~ r-enLt zado , de acor-do com ctt1endn
rio f'stn :'clecino
e apr-ovado pe l os
pr-of'es so-,
r-e s ao LU. e diretoria
do CALEL, um questionn
rio de nvnliaçno
dos cursos
dndos no 20 semes
tre de S). O objetivo
~ Abrir e e ncnrni rha r- ;;:
~
riiscussno
do curso.
i imnortnnte
n pnrticipn
ç;o ~(' t.odo~ os ~ur.!os, nfinnl,
n pnr-t.i r de~
tc'~ »cr--se-n umn Ld e í,n de como nnda o
curso
de Lc t.rn s ,
Ap6s ~ nvnlizç~o
do nU0stio~nrio,nbri~
!"-B
ri i ac us sno Dobre os porrt.o s e ol ocndo s
P!2
]03 Rlunos
pnrn que se possa chcr~r ~ ~~ con
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pst:' -:ntr..r('~s,'l'!O c-: cnlll':-..ornr com o nf'oz-u-it.i \TO?
Si.m1 Ótlé,:J1 L.'lt~o !)rICllTC o CALE!... HnvertÍ espaço f)[!rr!
() seu t::-r~b·c~bo.
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