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Os alunos de Geografia da
unE têm se caracterizado pela fal-
ta de união e também pela apatia
frente aos problemas do Curso. Den
tre estes problemas destaca-se a
falta de professores acarretando
um pouco oferecimento de matérias
optativasi alternância de obrigat~
rias, o que causa muitas vezes o a
diamento da conclusão do Cursoi so
brecarga dos professores e queda
na qualidade de ensino em algumas
disciplinas por estas não contarem
com professores especializados.

O BOCAGE se propoe a ser
um instrumento de esclarecimento e
integração dos alunos. Fazendo.,-se
necessário para tanto a participa-
ção dos estudantes, levantando dú-
vidas, propondo soluções, enfim
manifestando-se. Escreva para o
BOCAGE.

/MUDANÇA DE CURRICULO: foi comunica
do ao CA, em fins do semestre pas-
sado, a alteração do curriculo do
Curso de Geografia (Bacharelado e
Licenciatural. A impleroentaçao do
mesmo só atinge os "calout'os" C 1/
83). Entretanto, aqueles que in~
gressaram no Curso em semestres an
teriores, que desejam seguir o cur
rículo novo, poderão fazê-lo atra-
vés da mudança de opção. O currícE
10 novo, bem como maiores inforroa~
ções, encontra-se à disposição no

CA da Geografia (fim do
norte) •

sOOsolo

COMISSÃO PARITÁRIA: teve inicio,
formalmente, em dezembro/82 a co-
missão paritária destinada a estu
dar e dar encaminhamento aos pro-
blemas do Departamento de Geogra-
fia da UnB.

Tendo como componentes
os professores Aldo Pavianni e 12

nez Ferreira, e os estudantes Âl-
varo Roberto e Maurício Berçot.Fo
ram realizadas reuniões iniciais
com o objetivo de serem delinea -
dos os problemas emergentes e o
seu grau de prioridade nas discu~
sões e decisões dessa comissão.

II EREG-CO; Foi realizado em Goi
ânia , entre os dias 31}3 a 3/4 ,
o 11 Encontro Regional de Estudan
tes de Geografia ~ Centro-Oeste .
Os temas proposto, entre eles: "O
que e Geografia?"; "Questão Agrá-
ria"; "Questão Profissional" ietc.,
tiveram um elevado nível de dis-
cussão entre os participantes, i~
teressados na aplicação da Ciên-
cia Geográfica. O CA está ã espe-
ra dos relatôrios finais do Encon
tro para que se possa melhor in-
formar e discutir sobre seus re-
sultados.

AGB: A AGB~DF, através de sua co-



ordenadoria de publicações, agrad~
ce o espaço cedido pelo CA da Geo-
grafia no ~eu novo boletim, o BOCA

.GE. Aproveitamos para informar so-
bre questões importantes para o as
sociado ou futuro associado da
AGB-DF:

- A Assembléia convoca da
no dia 18 de deze.mbro do ano pass~
do, decidiu que as trimestralidades

l

para o ano de 1983 é de Cr$ 900,00
para os estudantes e Cr$ 1.800,00
para os profissionais,

- O associado poderá ti-
rar sua carteirinha da AGB, bastan
do para tal, levar uma foto 3x4 e
procurar o Ricardo no horário co -
mercial, na sede;

- A AGB-DF, neste ano de
83, desenvolvera atividades impor"""
tantes, além de manter constante
correspondência com os devidos as-
sociados.

A sede da AGE-DF fica no
Edifício CONTC, sala 207, tel. 225-
3137.

CAIXA POSTAL: Para comunicaç~o
com o CA da Geografia - UnB, es-
creva para a Caixa Postal n9
152753, UnB.

).E..S...: Como foi possível notar, o
n9 01 do Boletim do Centro Aca-
dêmico de Geografia, pela pró-
pria dificuldade de iniciar es-
se tipo de trabalho, deixou um
grande espaço em branco. :Este
espaço é seu. ~ para você que
deseja contribuir para a melho-
ra do nosso CA e do nosso Cur-
so. Contamos com a sua ajuda no
sentido de preendler esse espa-
ço no próximo n9. Leve ao CA
sua contriLuLção.


