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Programa de chapa

 
– Eleições CAGEA gestão 2012-2013 – 

 

1) LUTA POR MELHORIAS NO CURSO DE GEOGRAFIA: 

– Lutar pelo direito ao estudo presencial e de qualidade aos estudantes-trabalhadores: Abertura imediata do curso de 

geografia no turno noturno! 

– Por democracia no Departamento de Geografia e Instituto de Ciências Humanas: Paridade nas decisões dos 

colegiados (33% estudantes, 33% técnico-administrativos, 33% professores) e voto universal para os cargos de 

direção (uma pessoa = um voto); 

– O curso de Geografia precisa de mais verbas para ampliação das bolsas pesquisas, para os PIBICS e para a 

contratação de professores efetivos que realizem a pesquisa, o ensino e a extensão; 

– Incentivamos a criação e o fortalecimento de grupos de pesquisa para a construção de um conhecimento a serviço 

do povo e não apropriado privadamente; 

– Lutar pela ampliação das saídas de campo e seu custeio integral pela universidade: Alimentação, transporte, 

equipamentos e estadia. A universidade é ensino-pesquisa-extensão, e deve dar condições para tal!  

– Não à reforma curricular “sugerida” pelo MEC ou decidida às escuras pelo Departamento de Geografia. Pela ampla 

e democrática discussão entre estudantes, professores e técnico-administrativos a fim de buscar as condições para 

uma atualização do currículo de geografia calcada no aprimoramento humano-profissional teórico e prático, 

sobretudo crítico e transformador frente à sociedade capitalista; 

– Gratuidade e facilidade no pedido de dupla-habilitação: formar professores-pesquisadores, profissionais completos. 

Não aceitamos a dissociação entre licenciatura e bacharelado! 

– Contra a lógica do Ensino à Distância da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de mera produção de números para 

rankings governamentais em detrimento da formação didática de qualidade! Pela ampliação da estrutura do ensino 

presencial, do quadro de docentes e melhorias na assistência estudantil que garanta a transferência consentida dos 

estudantes da UAB para o ensino presencial! 
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– Não a superlotação das salas de aula. Melhorar as condições de ensino e aprendizagem docente e discente! Nem 

salas lotadas, nem desatendimento na requisição de matérias! 

– Tirar a geografia do “buraco”! Pela não localização de nosso departamento e laboratórios no subsolo caso nenhuma 

reforma estrutural seja realizada para impedir a insalubridade ou novos desastres, como o grave caso do 

alagamento do dia 10 de abril de 2011; 

 

2) SOBRE O CENTRO ACADÊMICO E O MOVIMENTO ESTUDANTIL: 

– Todos os estudantes de geografia da UnB são membros do CAGEA. Por isso a gestão eleita deve chegar a todos os 

estudantes do curso, calouros e veteranos, através de uma comunicação e integração efetiva capaz de informar e 

colher demandas, incorporando os estudantes ao principal meio de decisão de nossa gestão: a Assembleia 

Estudantil aberta e democrática, concedendo ao estudante de geografia pleno direito de ter voz, voto e ação perante 

o CAGEA! 

– A legitimidade do CAGEA deve ser conquistada através da organização e ação empregada pelos próprios 

estudantes de geografia, e não a partir de qualquer submetimento oficial (CNPJ ou outro “reconhecimento” 

jurídico-estatal). Um exemplo disso é a ocupação do atual espaço do CAGEA: através de nossa ação 

demonstramos que se os estudantes se unem podem lutar e conquistar suas demandas; 

– O  CAGEA deve prezar pela total independência de suas deliberações e ações frente ao Departamento, sem, no 

entanto, nos isolar deste, estabelecendo laços de parceria quando houver a possibilidade de realização de atividades 

afins, como eventos acadêmicas e outros. 

– Não filiação do CAGEA a UNE – União Nacional dos Estudantes. Nenhum centavo e nenhum compromisso 

político do nosso CA com esta entidade burocrática e governista. Se hoje o movimento estudantil da UnB vive 

momentos de desorganização isso se da muito em função das práticas de setores ligados a UNE de subserviência ao 

governo e a reitoria. 

– O CAGEA deve discutir e se posicionar perante toda política educacional do governo, reitoria e departamento que 

tenham efeitos sobre o curso de geografia em particular, e a UnB e educação brasileira como um todo. Assim, deve 

unir e mobilizar o curso de geografia sempre que for necessário resistir a tais políticas ou reivindicar outra política 

educacional decidida de forma independente pelos estudantes. 

2.1) Propostas para o CAGEA: 

a) Efetivar a sala BT 665, ocupada no dia 28 de abril de 2011, como sede oficial do Centro Acadêmico de 

Geografia – CAGEA; 

b) Melhoria da comunicação interna através de: passagens em sala, criação de um blog, boletim impresso, mural 

informativo e renovação da lista de e-mail e uso da comunidade da geografia no facebook – tarefas básicas; 

c) Realizar conjuntamente a AGB-DF a Semana de Geografia, como atividade política e acadêmica; 

d) Realização de debates, palestras e cine-debates relacionados a temas da Universidade, Geografia, Movimento 

Estudantil, Atualidades e Cultura. 

e) Promoção de recepção de calouros e materiais informativos para os calouros; 

f) Revitalização do Espaço do CAGEA através de pintura da parede do CA com grafites/desenhos vinculados à 

Geografia e ao Movimento Estudantil; 

g) Realização de confraternizações dentro da lógica do fortalecimento da cultura popular, da integração dos 

estudantes e do financiamento autônomo para a luta; 

h) Solidariedade às lutas de outros CA’s! Construir fóruns e lutas unificadas! Apoiar o fórum dos estudantes de 

baixa renda da UnB; 

i) Realizar a reformulação do Estatuto do CAGEA; 

j) Assembleias regulares e soberanas; 

k) Comissões Abertas para integrar os estudantes às atividades da gestão; 

l) Reestruturar uma nova biblioteca no CAGEA; 

m) Estabelecer um grupo de Iniciação a Produção Cientifica, a fim de integrar calouros e veteranos na troca de 

experiências, no estimulo a produção acadêmica e inserção dos alunos no contexto científico, dando maior 

autonomia de formularem suas pesquisas; 
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n) Buscar parcerias com instituições públicas (como IBGE, IPEIA, DIEESE etc.) que possam contribuir com 

CAGEA e a Geografia, no fornecimento de materiais, cursos e seminários; 

o) Interação com outros cursos da UnB, promovendo reuniões, debates e rodas, favorecendo o intercambio de 

ideias; 

p) Organizar uma campanha para aquisição de mobiliário e alguns eletrodomésticos para o CAGEA, prezando 

pela sua conservação; 

q) Organizar o Acampamento anual de recepção dos calouros; 

r) Organizar campanhas para arrecadação financeira para o CAGEA; 

 

3) O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE GEOGRAFIA DISTRITAL, REGIONAL E 

NACIONAL: 

– O movimento estudantil de geografia brasileiro está extremamente fragilizado pela ideologia autonomista e seu 

modelo organizativo informal que a algum tempo vem desmobilizando os  ENEGs (Encontro Nacional de 

Estudantes de Geografia) e os CONEGEOS (Conselho Nacional de Estudantes de Geografia). Por falta de uma 

organização capaz de encaminhar as tarefas deliberadas nos Encontros, o movimento está em crise. Nesta crise os 

significados de se reconstruir um Movimento Estudantil de Geografia (MEGEO) estão em plena disputa. Para isso, 

nesse primeiro momento, temos que reconquistar a confiança política dos estudantes de geografia que durante esses 

últimos anos viram os Encontros apenas como momento de passar as férias, mesmo em suas universidades 

existindo riquíssimos processos de organização e luta acadêmica e política. Defendemos a retomada da CONEEG 

(Confederação Nacional de Entidades dos Estudantes de Geografia) e suas instâncias (Encontros e Conselhos), 

bem como a reorganização dos estudantes de geografia na escala distrital e regional, como ferramentas das lutas e 

diálogos estudantis. 

3.1) Tarefas: 

a) Distrital: Iniciar contato com CA’s de Geografia de outras universidades e faculdades do Distrito Federal e 

Entorno (UPIS, etc.); 

b) Regional: Reorganizar o Encontro Regional dos Estudantes de Geografia a nível Centro Oeste buscando 

identificar e unir os estudantes de geografia de todas as instituições de ensino superior da região; 

c) Nacional: Participação efetiva do CAGEA-UnB nas instâncias da CONEEG, especialmente no próximo 

ENEG em Goiânia (13 à 19 de janeiro de 2013). 

 

4) O CAGEA E O MOVIMENTO ESTUDANTIL DA UNB: 

– Pela Reorganização do Movimento Estudantil através de um programa INDEPENDENTE: Que o movimento 

estudantil seja independente de governos, da burocracia universitária, de partidos e empresas; CLASSISTA: Que 

unifique a luta estudantil à dos trabalhadores, estabelecendo o verdadeiro papel dos estudantes e da ciência 

geográfica na luta de classes ao lado do povo; COMBATIVO: Que mobilize os estudantes no sentido da ação 

direta, das greves, mobilizações de massas em lugar de ir a reboque da institucionalidade; e DEMOCRÁTICO: que 

possua fóruns próprios e regulares de deliberação democráticos e diretos, tal como as assembleias gerais. 

– Garantir a representação do CAGEA no Conselho de Entidades de Base – CEB (instância intermediária de 

deliberações do DCE – Diretório Central dos Estudantes). 

– Impulsionar a construção de um Congresso de Base dos Estudantes da UnB, enquanto instância máxima do 

Movimento Estudantil da UnB, com eleição de delegados por curso, com a finalidade de debater os rumos da 

universidade dentro da realidade brasileira, definindo o papel e a estratégia dos estudantes da UnB. 

4.1) Estimular o debate sobre reivindicações gerais para a universidade e 
educação brasileira: 

– Dados mostram que apenas 14% da juventude brasileira está inserida no ensino superior, sendo que 75% das 

matrículas são realizadas em universidades privadas. Assim, vemos que a universidade pública é extremamente 

elitizada e que reina a educação superior privada no Brasil. Se queremos construir um conhecimento crítico e que 

atenda as demandas sociais, é necessário que a juventude negra, indígena, pobre esteja nas universidades, e para 

isso devemos discutir a universalização do ensino superior público e de qualidade, o que perpassa a uma 
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compreensão crítica sobre o vestibular e o ENEM, não enquanto formas de ingresso, mas seu outro lado da moeda, 

ou seja, enquanto uma das formas de exclusão da maioria da população neste nível de ensino. 

– Concomitante a expansão da universidade para democratizá-la eliminando as barreiras de acesso, precisamos exigir 

uma estrutura de qualidade, com aumento exponencial do quadro de docentes e técnico-administrativos, com 

construção de novos prédios, assistência estudantil, melhoria no ensino básico etc. O REUNI, implementado em 

2007, visa a reestruturação e expansão das universidades, mas o nosso dia-a-dia demonstra que essa é uma 

expansão precarizante, com superlotação do RU, de salas de aula, restrição de oferta de disciplinas por falta de 

professores efetivos, desatendimento de assistência aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica etc. 

Programas que prezem pela expansão da quantidade em detrimento da qualidade devem ser questionados. 

– Pelo direito de estudo aos alunos pobres! Que haja 100% de atendimento da demanda dos estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, com direito a uma assistência estudantil digna. Considerando que a principal 

função da Bolsa permanência é a equiparação nas condições de estudo, lutar pelo fim da contrapartida trabalhista 

para o recebimento de tal bolsa, bem como a possibilidade de acúmulo com bolsas de outra natureza (como PIBIC, 

PIBEX etc.) e a abertura e incentivo à adesão espontânea à grupos de pesquisa etc. 

– Devemos discutir as sucessivas reformas na educação como um todo e aquelas ligadas ao ensino superior em 

particular, que tem privilegiado o trato a educação privada e desatendido o ensino público. Dessa forma, a 

educação tem sido tratada como mercadoria. Nesse sentido, nosso papel como estudantes e futuros inseridos no 

mundo do trabalho é discutir e problematizar de maneira crítica, por exemplo, as implicâncias do novo PNE (Plano 

Nacional de Educação), uma política de Estado que vigorará por uma década e atingirá desde o ensino infantil ao 

superior em todo Brasil, e programas como PROUNI e PRONATEC, que estimulam com verba pública as 

instituições privadas de educação em detrimento da públicas. 

– Se o quadro atual é de total privilégio à iniciativa privada e descaso com a universidade pública, o que dizer da 

existência de cursos pagos dentro de uma universidade pública? Devemos abrir um debate a cerca da privatização e 

da lógica mercadológica e restritiva que esses cursos inserem na universidade. Devemos questionar o papel do 

governo federal no cumprimento de seu dever de financiamento público da educação, para que as universidades 

não fiquem reféns dos interesses escusos da iniciativa e financiamento privado ou que paguemos duas vezes para 

estudar: através dos impostos e cursos pagos, por exemplo. 

– Abaixo a militarização do campus universitário – Fora PM! Repressão não é sinônimo de segurança e não combate 

as causas da criminalidade, diretamente ligadas às injustiças sociais, como a desigualdade de renda e a segregação 

sócio-espacial. Não a criminalização do movimento estudantil e sindical: nossas demandas não se resolvem com 

trato policial! Não ao controle e monitoramento da comunidade universitária via catracas e câmeras: por uma UnB 

integrada à cidade, aberta à circulação da população! Por medidas de infraestrutura, como iluminação, transporte, 

calçamento de vias e capacitação de pessoal que vá além da concepção de “guarda patrimonial” atual, para reduzir 

os problemas da insegurança, como estupros e roubos. 

– Em defesa do Passe Livre Estudantil Irrestrito para o acesso dos estudantes à cidade (esporte, cultura, educação, 

lazer, emprego etc.) e melhorias no transporte público, como aumento da frota e horários de circulação da linha 

110 no trajeto rodoviária-UnB! 

 

5) APOIO E VÍNCULO AS LUTAS POPULARES E CONTRA AS OPRESSÕES: 

– Apoio às greves e lutas dos trabalhadores da educação! Fragmentados somos dobrados com mais facilidade pelo 

governo e reitoria, mas unidos somos muitos e organizados somos fortes! 

– Pela luta classista contra toda forma de opressão sexual, de gênero e étnico-racial! Abaixo o machismo, o racismo e 

a homofobia! Combater as relações de discriminação em decorrência do gênero, cor de pele, origem étnica ou 

orientação sexual! 

– Pela criação de Creches Públicas em todos os campi da UnB com infraestrutura adequada, preparação pedagógica 

vinculada aos cursos afins da UnB e contratação de trabalhadores de acordo com a demanda! Pelo direito das 

mulheres mães estudantes e trabalhadoras ao estudo e trabalho a partir da possibilidade de cuidado das crianças 

pelas Creches na UnB. Pela libertação da mulher da jornada dupla e tripla de trabalho! 

– Total solidariedade a luta dos trabalhadores terceirizados da UnB! Abaixo a precarização das relações de trabalho! 


