
Programa da Chapa MOVIMENTO HISTÓRICO 

Gestão 2012/2013 CAHIS-UnB. 

 
 

 

1 - Proposta de organização da chapa 

para a gestão do CA. 
A - Organização horizontal, onde todos os 

membros tem o mesmo direito de voz, mesmo 

poder de decisão(voto) e a mesmo nível de 

responsabilidade para com as tarefas. 

B - Comissões aberta, onde haja a possibilidade 

de novos estudantes virem a compor a gestão. 

C - Deliberações por voto, por maioria simples. 

D - Comissões de: Finanças, Comunicação, 

Cultura, Formação política, Formação acadêmica 

e coordenadoria geral. 

E - Reunião periódica. 

F - Planificação de atividades (calendário de 

atividades). 

 

2 - Propostas de ações efetivas. 
A - Realizar uma gestão que traga de volta ao 

nosso CA sua essência, a de um espaço de 

convivência e interação dos estudantes do curso 

e do Movimento Estudantil de História, 

entendendo assim o CaHis enquanto um pólo 

aglutinador dos estudantes de História da UnB 

em torno do tripé Político – Acadêmico – 

Cultural. 

B - Resgatar o CaHis enquanto entidade do M.E., 

ativo no cenário da UnB e no nível nacional de 

debate de nossa área, a História. 

C - Resgatar a História do M.E. no Brasil e na UnB 

. 

D – Realizar a recepção dos calouros 

contextualizando nosso curso e nosso CA. 

E - Construir e disputar a FemeH, a Federação do 

Movimento Estudantil de História.  

F– Construir a FemeH a nível centro-oeste, assim 

participando/construindo o EreH (encontro 

regional de estudantes de História) 

G - Realizar debates políticos acerca dos temas 

pertinentes na UnB e no cenário universitário 

nacional, enfatizando as políticas educacionais 

em curso e que estejam em pauta na atualidade 

que afetam a UnB e a História em particular, 

como o Reuni, Pne, Pnaes e etc. 

H - Realizar semana de debates de artigos de 

estudantes da História. 

I - Realizar Evento de debates de Teoria da 

História. 

J - Reconstruir um estatuto para o CaHis. 

K - Construir um processo de independência 

financeira para o CA através de: 

-compra de freezer para a venda de cerveja nas 

noites determinadas e nas festas. 

-realização de festas. 

-passada de chapéu nas assembléias. 

-Parcerias “comerciais” 

L - Reformar o espaço do CA. 

M - Organizar festas com temas relevantes a 

cultura popular brasileira. 

N - Apoiar e construir a luta por assistência 

estudantil na UnB. 

O – Apoiar e construir lutas por melhorias na 

UnB. 

P – Apoiar a luta dos outros segmentos da 

Universidade. 

Q - Realizar Assembléias periódicas. 

R - Boletim do CAHIS. 

 

3 - Reivindicações. 
(Âmbito do departamento) 

A - Equiparação da relação estudante/professor 

do curso noturno para com o diurno. 

B - Revogação da decisão de retirada da língua 

castelhana como opção para o mestrado. 



C - Democracia no departamento, paridade nas 

decisões do colegiados, voto universal para a 

eleição dos cargos executivos. 

D – A criação das disciplinas: 

-História de Brasília; 

-História da ocupação do Cerrado e de Goiás. 

(Âmbito da UnB) 

D - Pela construção de creches públicas na UnB 

para todos os segmentos. 

E - Pela ampliação de assistência estudantil na 

UnB até o suprimento da demanda. 

F – Pela ampliação dos aparelhos da UnB (RU e 

biblioteca), assim como a ampliação do 

transporte público na Universidade. 

G – Por mais acervo de livros de História na BCE. 

 

 

4 – Nossas Concepções e Princípios. 
A - Independência: Se trata da capacidade 

máxima de auto-determinação que nosso CA 

terá, no caso, tanto política quanto financeira.  

Assim sendo pelo âmbito político é a idéia de não 

deixarmos nosso CA ser cooptado por partidos 

eleitorais que usam do Movimento Estudantil 

como trampolim de suas pautas e para se 

alçarem no cenário burocrático, assim assumindo 

uma crítica ANTI-GOVERNISTA no que tange a 

nossa postura frente as ações e programas do 

governo, que são “blindados” pela política de 

alguns setores do movimento estudantil, como a 

UNE, o que nos possibilita uma independência 

política frente ao governo e as organizações que 

tem laços intrínsecos com sua política.  

Pelo âmbito financeiro é a idéia de que o CaHis 

não venha a se encontrar “preso pelo bolso” seja 

pelo departamento, seja pelos órgãos da reitoria, 

assim estando o CaHis em condições de 

independência financeira . 

 

B – Democracia de Base: Se trata de prezar pela 

reorganização dos estudantes no Movimento 

Estudantil através da base, ou seja, defendendo 

como instrumento fundamental a Assembleia 

dos estudantes de História como o órgão 

máximo de deliberações destes, sendo a gestão 

a responsável pela organização e por fazer 

cumprir as deliberações da assembleia.  

Assim entendemos que através da assembleia é 

possível trazer a voz e a ação para os estudantes, 

subvertendo a lógica de “atropelamento” que 

normalmente as gestões/direções fazem sobre os 

demais estudantes do curso.  

Onde temos então uma pirâmide, onde se 

encontram, a Assembleia no topo, a gestão no 

meio, organizando, propondo atividades e 

fazendo cumprir as decisões da assembleia por 

meio das comissões , e estas na base da 

“pirâmide, fazendo as atividades na prática. 

 

C – Ação Direta: Se trata de trazer para o do 

estudante a centralidade dos processos que nos 

envolvem, de conquistar nossas demandas pelas 

nossas próprias forças, sem delegar nossa 

responsabilidade a terceiros, assim praticando 

nossas ações políticas e acadêmicas sem 

intermediários, sem nos deixar sermos 

“aprisionados” pelos processos burocráticos, ou 

seja, nos fazendo ser ouvidos, e fazer nossas 

opiniões valerem seja através de manifestações e 

ocupações por exemplo. 

 

D – Classismo: Se trata de entendermos que 

ainda existe a contradição de classes em nossa 

sociedade, assim como na UnB, sendo assim nos 

pautamos pela defesa do Estudante-

Trabalhador(Os estagiários, os  bolsistas, os que 

trabalham o dia inteiro fora da universidade e 

comparecem ao curso noturno, ou mesmo os 

estudantes filhos de trabalhadores que se 

esforçam a cada semestre para permanecer na 

universidade), Ou seja, defendemos  uma gestão 

que se paute na defesa do estudante-trabalhador 

através das pautas reais deste cotidiano e por 

uma educação pública voltada para o povo 

brasileiro.

 


