
CHAPA ~SYAÇO LIVh~

chapa
de- 22

Apresentaçãt:
Apresentam~s abs estudantes de Bist~ria da UnE b programa da

ESPAÇO LIVRE, c-vn coz-r errt c pé a o C.A d e Bis-'6ria n~s eleiçies
e 23/j/82. Atrv~s deste programa, 0S colegas ~oderã~ c~nhecer ,

em linhas g~rais qual a nossa opiniao e p~siciopanentr sobre 's assun
'~t.a qu~ julgamos fundamentais na gestan da~pr,)xi:Tladiretoria de C.A.

r' A Iormaç~o da chapa ESPAÇO LIVRE partiu da reunião de pess~as
• , -, '"'I ,...,

Ja C'nv~lvidas n~ trabalho do C.A. com }reocupaçoes e vi~oes ccmuns
. .

s.,"'rea impnrtancia deste e a orientaç~:o a ser dada as suas ativida -
des

r-,-O C.A. tem ccmn objetivc, a n~sso ver, a mobiliza~ao e 0rga-
nizA.çao dos estudantes tornando possível uma interferência destes na. . ~.
realidade e seu posicirnamento frente aos pr~blemas que as atingem.

Na c-m jun tur a atual do movimento cstudantil_, ~ evidente uma
grande desarticulaçan dos estudantes e d aeent í.d ad es , De nt r-o deste qu~

.,>

dre, e-ntendemr:,Gque, para alcançarmr-s eSS2~ m!,b~lizaçao visada, será
n~cessaria um1flrarticipaç:c: ativa e organizada de -::iÇl.OS os estudantes

PArtanto as atividades desenvolvidas rel~ C·.A. sa" fundamen -
t aí l' d 1 1 dI'" t í dé.íalS. A em e ser um oca an e os a un~G reunem-se e -rocam 1 elaG,e
também uma crrt í dartc que centrali za e cr gan í. za E1. luta contra os pro bl~
mas r'specífic/"lsd" curso ou dos estudantes em geral,

Pr et endomo s dar cerrtí.nu í.da.j c , mas s empr e ampl í arrdô e inovando
, aeG trabalhps que vêm scnd0 desenvnlvian~ , c~~~ biblioteca, pales-
tras; ot c , Acreditamos ser esta uma pc atur a c-rreta pois procura, an-
tes de tud~, apr exí mar- ('C.A. d-os estudantes para que eles' possam in-
t.l"'rvirde fnrma ô í r ota ma Lu sca de sJ]uç~es para 08 pr-o b.Lcmas do cur-
s,_, para que pr-snam discutir e se interar d-;s prob.l emas que a Univer
~idade brasileira e em ~special a UnE, estão enfrentando atualmente.

Esses probl~mas p0dem ser abransentes com~ Conjun~ura Nacip-
nal e Internaci~nal ru eGpecíficrs comn: ~

- Dcme cr-ac í a na Uni vei'sidade
- McLho.r es ccnd í ço es de en s í n o
- Ensin" públic~ e gratuito

Par-tí.nríe destes p~,.ptI'\Sque ccn aí.der-arne s ;'Smais impf'rtclpt_cs,
eLab er ame s um prftgrama afim d.e.mostrar mais cLar amerrt e n es sas li'nhade
trabalhrt•

Prl"tgrama

A- DEMOCRACIA NA UNIVERSIDADE
~

Eleiçnes diretas para os carg~s administrativ~s da uni
versidade

- Participaçao de úlunos,prefessores e funcionários na
anministração da universidade



- Legalização das entiGlades es~uda1!tis(C.A., DCE, UNE)
E- QUESTÕES DEPARTAMENTAIS '~

- Participação na administração do departamento atra -
vés deI

- Voto no cologiado
'" . ,- Comissoes paritarias

e funcionários
de estudé~ptes, (~professt'tres

,-~ ,..,-"'.

- C~nselho de Represeritantes
- Realização de debates e palestras
- Ampliação da biblioteca do C.A.

í( ,

- Discuss;e~ sobre o curriculo
- Programas, biblicgrafia e didática
- Fluxograma

Interdicfplinariedade
- Composição específica

Realizacão do forum de avaliaç;o do qurse
Formação de grupos de estudo

- Pela contratação de mais professores
- Pré-Matricula
- Estagio para o Bacharelado

C- Atividades Comunitarias
- Publicação do jornal'do C.A~(HERÓDOTO)

r-- Organi zaçao da sala do C.A. ~
...•- Promoç~es S~ciais

- Atividades esportivas
D- Contra a extinção do curBO de HiBtória e Geogtafia pe- .,...•

Ia extinçao do curso de Estudos Soci~is
...•

E- Pela criaçao do curso de Filosofia
F- APOIO e ENCAMINHAMENTO das QUESTOES LEVANTADAS no

(FORUM DE DEBATES realizado peLo DCE é' AJJUnB
G- Apoio Á LUTA PELADEMOClMCIÀ
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