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Eleições CASO-UnB Gestão 2012-2013.
Dias 26 e 27 de Setembro, APOIE E VOTE

O Curso de Ciências Sociais:

Hoje passamos por um processo de reforma curricular que

em muito vem prejudicando os estudantes de ciências

sociais. O Governo já anunciou o enxugamento das matérias

do ensino médio de 13 para 4 eixos gerais (ciências humanas,

ciências da natureza, linguagem e matemática), que terão

como resultado a incorporação dos licenciados em ciências

sociais para dar aula de “Ciências Humanas” no ensino

médio, não mais de Sociologia. Isso vem articulado ao novo

PNE (Plano Nacional de Educação) que institui o ENEM

como modelo de vestibular nacional e aprofunda as políticas

de privatização da educação. Ao lado disso temos

implementação do REUNI que aumenta o número de

estudantes das universidades públicas sem a devida

estrutura, diminui proporcionalmente o número de

servidores e professores efetivos. Este último ponto é

responsável pela insuficiência do número de bolsas de

pesquisas (PIBIC, etc.), pois são apenas os professores

efetivos que podem realizar projetos de pesquisa e extensão.

Por isso queremos o aumento do número de professores

efetivos e do número de bolsas.

ROMPENDO VELHAS IDEIASNós somos a Chapa 2 “ ”. Entendemos que hoje isso signifique construir um CASO

democrático e independente. Para tal nosso CA deve chegar a todos os estudantes de ciências sociais, calouros e

veteranos, através de passagens em sala, reativação do blog, lista de e-mails, informativos, incorporando os estudantes ao

principal meio de decisão de nossa gestão: a Assembleia Estudantil aberta e democrática. Acreditamos também, que as

decisões dos Departamentos de Sociologia e Antropologia não podem continuar se dando a revelia dos interesses dos

estudantes de ciências sociais, como foi o caso da tentativa de aprovação do Toelf (exame de língua estrangeira que o

DAN queria usar como critério de ingresso no mestrado) e do Convênio entre o GDF e Dep. de Sociologia (para que este

fornecesse cursos genéricos de sociologia para professores de outras áreas como história, filosofia etc, prejudicando os

licenciados do nosso próprio curso). Os colegiados não são uma câmara feudal de anciões, buscamos uma participação

democrática e efetiva dos estudantes nas instâncias do curso.
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Qual o papel do C.A.?

Em nossa visão o papel de um CAé organizar todos

os estudantes de um curso para lutar por suas

demandas. Demandas estas que incluem: o âmbito

acadêmico, cultural, institucional e político. Para

nós isso se materializa na organização de uma

Semana de Ciências Sociais, com palestras e

debates relacionados à sociologia e antropologia

crítica; na organização de festas, com o objetivo de

integrar calouros e veteranos; na participação e

intervenção no CEB (Conselho de Entidades de

Base) e nas reuniões dos colegiados do

Departamento de Sociologia; por fim o seu âmbito

mais fundamental que é o político, este âmbito é o

que viabiliza também todos os outros, onde os

estudantes se organizam coletivamente,

deliberando através de assembleias e defendendo

seus interesses em manifestações nas ruas e

espaços da universidade.

INTEGRANTES DA CHAPA:
Órion Coppe, Gabi Rodrigues,
Ariel Martins, Taninha, Samuel Nogueira,
Jack Durães, Eduardo Pereira.
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Participe do debate entre chapas:

Nos dias 26 e 27 de setembro:
Dia 19/09 (Quarta), às 12h no CASO.

apoie e vote Chapa 2
“ROMPENDO VELHAS IDEIAS”
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Nosso CA não contou com uma gestão durante a Greve e

para a organização do Encontro Nacional de Estudantes de

Ciências Sociais - ENECS, o que não impediu a

participação dos estudantes, principalmente calouros que

participaram ativamente desses processos, mas a falta de

um CA organizado não nos permitiu potencializar estes

eventos. Não tivemos um Pré-ENECS e a organização do

ônibus teve de ser realizada por estudantes que hoje fazem

parte de nossa chapa. As pautas da greve estudantil (como

assistência estudantil, paridade etc.), também não

contaram com o CA para divulgá-las, e na verdade

sofremos de um velho problema de nosso CA que é falta de

comunicação entre a gestão do CASO e os estudantes de

nosso Curso.

Nós da Chapa 2 “ “

acreditamos que é possível mudar este quadro, acreditamos

que a melhora da comunicação da gestão com a ampla

maioria dos estudantes é uma tarefa urgente a ser cumprida.

Faremos isso rompendo com ideias de que os estudantes

não estão interessados em participar da vida política do CA

e transformaremos em prática comum a distribuição de

boletins do CASO (com informes sobre as reuniões do

colegiado, dos CEB's e da ANECS, para aqueles que não

têm a oportunidade de estar sempre participando de todas

as atividades, pois mesmo a maioria dos estudantes que não

frequentam o CA devem saber de sua "vida política"),

passagens em salas de aula para divulgarmos com

antecedência as assembleias etc.

Além disso, insistimos na necessidade de nos articularmos

de forma independente da UNE (União Nacional dos

Estudantes), que atualmente está vendida ao Governo

Dilma. Tendo em vista que nossa força deve se basear na

articulação com outros Centros Acadêmicos tanto na UnB

como no Brasil afora, como nós já fazemos participando

ativamente da Articulação Nacional de Estudantes de

Ciências Sociais (a ANECS), dos Encontros Nacionais de

Estudantes de Ciências Sociais (os ENECS), e tentando

construir o Encontro Regional de Estudantes de Ciências

Sociais (o ERECS), que ocorrerá em Brasília, na UNB, em

2013. A participação nestes espaços é importante, pois nos

tira do imobilismo, incentiva a participação e cooperação

em espaços políticos e tira o CA do isolamento pelo qual

têm passado durante muito tempo, além de estimular a

participação nos debates nacionais.
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. Assembleias soberanas e Comissões Abertas;

. Boletim do CASO;. Realizar a reforma estatutária do CASO;
. Melhora da comunicação interna através de passagens em sala,

mural informativo e lista de e-mail;
. Apoiar o CineClube;. Apoiar a campanha por creche pública na UnB;

. Criação de uma Semana das Ciências Sociais, como atividade

política e acadêmica;. Construir a ANECS;. Construir o ERECS (Encontro Regional de Estudantes de

Ciências Sociais);. Estudar a viabilidade de uma videoteca;
. Solidarieade às lutas de outros CA's. Construir Fóruns e lutas

unificadas. Apoiar o Fórum de lutas dos estudantes de baixa renda;

. Realização de debates/palestras relacionadas a temas da

universidade, Ciências Sociais, ao Movimento Estudantil, etc.;

. Buscar articulação e ações unificadas com a gestão do Antro;

. Promoção de calouradas e materiais/eventos informativos aos

calouros;
. Lutar pela abertura do curso noturno;
. Pelo direito à três graduações (bacharel de sociologia, antropologia

e licenciatura).

Quem tem medo de romper velhas ideias?
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