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construção do Novo Básico
Alguns setores da comunidade 

universitária vem polemizando as 
discussões que envolvem a construção 
do Novo Ciclo Básico. O DCE, com a 
intenção de informar os estudantes, sobre 
o que ocorria na Praça do Básico, 
publicou um boletim na terça feira 
passada. Além disso, deixou claro qual
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do campus estão apoiando também a 
construção do novo prédio de saias de 
aula. Como também apoiam a parceria 
com o Banco Real, ou outras parcerias 
que providenciem melhoras na estrutura 
da universidade. O DCE e alguns Centros 
Acadêmicos aprovaram um documento 
formalizando este apoio (veja abaixo).

Declar

Pergunta-se: Como poderiamos 
rejeitar uma doação de R$ 1.200.000,00? 
Será que estamos tão bem assim? E ao 
ponto de negarmos ajuda?!

Pensamos que não. Ou então, não 
estaríamos nos esforçando para que 
sejam aumentadas as verbas repassadas 
às universidades públicas paulistas. Pois, 
a propósito, estamos em meio a uma 
disputa pelo aumento do repasse. O 
governo estadual não quer, nem mesmo, 
contornar a redução dos recursos dados 
a essas universidades, provocada peia 
isenção do ICMS das exportações.

Enfim, há gente aí lutando por 
mais dinheiro para UNICAMP. Por que 
não nos juntamos nessa luta?
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Vimos pelo presente, manifestar-nos favoráveis à construção do novo 
prédio do Ciclo Básico e sua localização na Praça do Básico.

Entendemos que seja inevitável a derrubada de algumas árvores para 
a construção do prédio no local proposto pelo grupo de trabalho que estudou 
o projeto. Sem embargo, deve haver a preocupação em não se causar 
grandes impactos ao aspecto urbanístico da praça. Como também o plantio 
de mudas deve, no mínimo, seguir o estabelecido pela lei.

Não nos colocamos contrários à parcerias que contribuam para a 
melhoria da qualidade do ensino superior público, e que estejam de acordo 
com a lei e com os regimentos desta universidade.
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O ENSINO EM FOCO
O Questionário de 

Avaliação dos Professores do seu curso 
tem funcionado bem ou a maioria dos 
alunos nem se interessa em respondê- 
los? Por quê? E como vão as Assembléias 
de Curso? Estão sendo bem organizadas 
pela sua Comissão de Graduação e pelos 
seus representantes discentes? Quais os 
problemas principais de infra-estrutura no 
seu curso e na Graduação de um modo 
geral? E quanto aos currículos? O que 
justifica a manutenção do atual currículo 
do seu curso? Não são necessárias 
mudanças estruturais, em uma nova 
perspectiva das relações professor-aluno? 
Como pensar isso tudo dentro daquele 
preceito da “indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão”? Aliás, o 
que significa exatamente esse preceito?

Para aprofundar todas 
essas questões entre nós, estudantes, foi 
realizado, no dia 04 de junho de 1997, o / 
Encontro de Representantes Discentes 
das Comissões de Graduação, promovido 
pela Coordenadoria Aberta de Ensino do 
DCE/UNICAMP. Contando com 
representantes de 14 diferentes cursos da 
UNICAMP, o Auditório do IMECC abrigou 
discussões que provaram, entre outras 
coisas, que há muitas experiências e 
informações importantíssimas a serem 
trocadas entre os representantes 
discentes: chegou-se à conclusão de que 
o evento precisa ser bimestral. Foram 
convidados especialmente os 
representantes das Comissões de 
Graduação, mas participaram também 
membros de CA’s, Congregações e 
estudantes interessados.

O Encontro foi aberto na parte da 
manhã com uma palestra com o Pró-

Reitor de Graduação da Unicamp, Prof. 
Dr. José Tomaz Vieira Pereira, onde todos 
debateram e tiveram acesso a um pouco 
da história e da evolução da Graduação 
na nossa Universidade. Falou-se bastante 
da importância da Autonomia Universitária 
e das responsabilidade da gestão do 
dinheiro público que é investido nas 
Universidades Federais, Estaduais e 
Municipais.

Na parte da tarde, 
divididos em grupos, os representantes 
começaram a aprofundar-se na leitura de 
textos selecionados sobre as temáticas 
principais: Avaliação Docente e
Assembléias de Cursos, Infra-estrutura e 
Reformas Curriculares. Nessas 
discussões todos tiveram oportunidade de 
trocar experiências e discutir problemas 
comuns. Outra coisa, aliás, que ficou 
provada é a riqueza e a importância da 
multidisciplinaridade, em diversos níveis: 
de maneira proveitosa e extrovertida, as 
conversas fundiam Zoologia dos 
Vertebrados com Contraponto e Fuga, 
passando por Engenharia da Computação 
ligada às Artes Cênicas e Tc... e estes são 
só uns poucos exemplos!

Ao fim da tarde, então, os 
grupos se reuniram e passaram à 
apresentação de suas conclusões. Em 
breve, todo esse material será impresso e 
distribuído aos Centros Acadêmicos, 
representantes discentes e Coordenações 
de Curso. Procure seus representantes e 
converse com eles mais detalhadamente 
sobre os resultados desse evento, e fique 
atento para o próximo, a se realizar no 
início do próximo semestre!
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