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Comissão discutirá ideias para novo bloco
Na iminência de construção de novo prédio, necessidades dos alunos serão ouvidas pelo CAAJA

alunos e apresentar uma proposta formal. Dentre algumas reivindicações
já recebidas de alguns alunos, estão a
construção de um Centro de Vivência, melhores sedes para entidades
estudantis, sala dos professores, entre
outras. Na próxima segunda-feira, dia
30, ocorrerá a primeira reunião, na
sala C-24, às 19h, na qual será feito o
primeiro contato da comissão com os
alunos e o início do processo de agregação de opiniões. A divulgação será
feita via Facebook e representantes do
Centro Acadêmico passarão nas salas
avisando os alunos.
Bloco terá novos espaços para atividades acadêmicas e contemplará as necessidades dos alunos,
professores e funcionários da faculdade, que receberá volume maior de alunos, devido aos cursos de pós-graduação; Foto: Arquivo - construção da FDRP

ELEIÇÕES
No dia 31 de outubro, uma quintafeira, ocorrerão, das 10h às 18h, as
eleições para a próxima diretoria do
Centro Acadêmico. Há o problema de
o período de eleições ser muito curto
(apenas um dia), que deverá ser resolvido em breve. As chapas interessadas
devem se inscrever até segunda-feira,
dia 30 de setembro, 23h59, mandando
as informações requeridas no edital de
todos os seis membros para o e-mail
cf.caaja@live.com. Além disso, haverá
debates entre as chapas nos dias 7 e 28
de outubro, segundas-feiras, das 19 às
20h30.
Marcha das Vadias
Nesse sábado, 28, acontece a primeira
Marcha das Vadias de Ribeirão Preto. A concentração será na esplanada

do Theatro Pedro II, às 10h. O evento
conta com apresentações teatrais, maracatú, oficinas (de capoeira e de pipas), apresentações teatral e musical e
uma aula pública sobre a descriminalização do aborto. O Centro Acadêmico, em reunião aberta, decidiu a favor
do apoio à Marcha das Vadias, após
discussão sobre os ideais defendidos
e sobre a forma de manifestação. O
Centro Acadêmico terá representantes no evento para reiterar e manifestar o apoio ao movimento.
Novo bloco
Já está articulada a comissão responsável por fiscalizar a construção do
novo bloco, a “Comissão de Construção do Novo Bloco”. Suas atribuições,
além da já expressa no nome, é reunir
as ideias, interesses e necessidades dos

AVALIAÇÃO
Este é um evento para o qual o CAAJA
gostaria de chamar muito a atenção: no
próximo dia 30, a Comissão Assessora
de Avaliação da Graduação receberá
alunos, professores e funcionários da
faculdade para um debate acerca do
questionário por ela elaborado, cuja
finalidade é diagnosticar problemas
da graduação. Esta comissão foi instalada ainda este ano, no mês de maio,
e após várias reuniões, foi elaborado
um questionário. A importância da
participação de todo o corpo discente
nesse debate reside no fato de que essa
é a nossa chance de opinar a respeito
do que deve entrar ou não para esse
questionário – para tentar reduzir ao
máximo as chances de um direcionamento a partir das perguntas. A gestão
do CAAJA estará presente no evento,
que ocorrerá na segunda-feira, dia 30,
às 10h, no Anfiteatro.
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