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IV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA

Vai se realizar em São. Paulo. (USP), dias 8,9 e 10 de setem-
bro.io IV ENEH. Paderãa participar tadas as estudantes de História, com
direita a vaz e vata.

O C.A. de História da UNB está tentando. arganizar uma cara-
vana e .chama àtadas as interessadas em ir ao. Encantra para participar
da arganizaçãa desta caravana, tentando. levantar fundas que passibilitem
a ida e discutindo. previamente as temas que lá serão. debatidas.

Sabre estes temas, pensamas em levar uma discussão. juntamente
cam a CEUB, pais desde a Encantra Regianal em Cuiabá(abril) qu~ sentimas

.a impartancia e a necessidade de uma maiar aprox'í maç âo com o.s alunas da-
quela Faculdade. Sendo assim, estamas preparando. a "I ENCONTRO DE ESTU-
DANTES DE HISTORIA DE BRAS1LIA" l' d d í t.ô . d CEUB, a ser rea lza a na au 1 arla a ,
de 22 a 26 de agasta, às 21 haras, cam a seguinte pauta (que é a mesma da
ENEH) :
dia 22
dia 23
dia 24

(2a. feira) - Prafissianãlizaçãa da Histariadar/Prafa. Eurides(CEUB)
Refarma Universitária/Praf. Rassi (CEUB)

- Perspectivas da Cursa: Currículo., Pesquisa, Ensina e
extensãa/Prafa. Adalgisa da Rasária (UNB)

- Metadalagia da História/Praf. Hamiltan (UNB)
Organização. das esudantes de História

A participaçãaue Brasília é uma apartunidade de entrar-
mas em canta ta cam a resta da país, tentando. unificar as reivindica
ções das estudantes de História, discutindo. as prablemas que nas a-
fetam a nível nacianal e buscando. saluções para eles em canjunta.

Temas prablemas graves coma a Mercado de Trabalha, ou a
falta dele (discutida em "Prafissianalizaçãa"); a qualidade da cur-
sa ("Perspectivas da Curso"); a falta de definição. das estudantes
em relação. à uma nava Universidade e ao. Prajeta de Ensina Paga da
MEC, a segunda depais óe 1964 ("Réf6rma Universitária") e seraa rea
lizadas debates camplementares cam temas pertinentes ao. nassa cursa·
como '"a questão. da negra" (Clóvis Maura), "a questão. indígena" (Roque
Laraya),"Metadalagia da História" (Cira Flamarian Cardoso) e "Ensi-
na de 19 e 29 graus".

Outra fator impartante é que, depais de dais anas e meia
sem se reunir e quase sem cantata entre si, as estudantes de Histó-
ria de tadas as estadas poderão. se encantrar, tracar experiências e
se rearticular.

dia 25
dia 26

Chamamas a tadas as estudantes de História da UNB à par-
ticipar da Encantra cam a CEUB e da IV ENEH, pais coma universitári
as não. devemos nas restringir à sala de aula, mas buscar canhecimen
tas também sabre uma realidade maiar que nas atinge e da qual deve-
mas participar ativamente.
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REUNIÃO DA COMISSÃ,O ORGANIZADORA DO IV ENEH - 22j8(SEGUNDA) - 11:30 hs

CENTRO ACADtMrrco S~RGIO BARREIRA - HISTORIA/UNB
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ENCONTRO NACIONAL

DE ESTUDANTES D:8 HISTORIA
_ COl\NOCATORIA _

O COnSELHO HACIOlTAL DE ENTIDADES DE IIIST6RIA, REUNIDO em Bras,{lia,

campus da UnE, nos dias 02, 03 e 04 de junho de o 1983, convida os est~
dantes de História e Estudos Sociais de todo o pais a compar-e c e r em n:
IV mmH - ElTCOETRO lJACIOlTAL DE ESTUDAlJTES DE HIST6RIA, a realizar-se c.
setembro próximo, nos dí.as 08, 09 e 10; em são Paulo - campue da US? t :

niversidade de são Paulo.

,
A pauta do IV mmII s e ra e

1. A profissionalização do historiador
2. A reforma universit~ria
3 • Perspectivas dos cursos ~ pesquisa, curriculos, proGr2J~aSe e:::-

tensão universit~ria.

Estão sendo convidadas as seguintes pessoas e entidades:

- Cl\.RLOS GUILI-IERilE MOTA (USP)

CIRO J!'LALfARIOH SAHTAlfA CI1RDOSO (urRJ)
- CL6vIS l/lOURA

- DÉ>\ FEm~LO:T (UlTICJ\HP e Presidenta da AlTPUH)
- ALCIDA RIT~\ RALlOS (UnB)

- Ordem dos Advogados do Brasil - secç~o são Paulo
- Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES
- ~ssociação nacional dos Professores Universit~rios de História-

AI:PUH

- UIHÃO lTACIONAL DE ESTUDAHT2S - UITE
UlTIKO ESTADUJ\L DE ESTUDLITTES DE S1\O PAULO - UEE/SP

Ser~ cobrada uma taxa de participação 9 objeti vando a corls-títlifç2:ó
de um FUlmO DE RESERVl\ para futuros EnCONTROS, a saber ~

Entidades (C1\ 's, DA's) ............~.............. Cr$ 3.000,00
Cr~p 1.000,00Estudantes o. o ••••••••••••••••.••••••••••••••

. - '" .
OS ESTUDANTES DEVpRKO rrRLZER ROUPA DE CAliA E 9 OS qUE PUDEREIi, mlt~

COLCIIOlrCTE OU SLIP. LS RiSFEIÇÕES SERÃO FEITAS no J3AIJDEJKo DO CAl'lPUS . DA
USP, PORTANTO, ALÉü DA T.i\Xi\. DE PAllTICIPAÇKo LCIIKA REFERIDA, OS ESTUDAN-

TES DEvnRfro TR\ZER UlL\ (}UAlTTIA DE Cr~p 1.500,00.
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o IV ElillII tem como objetivo a organizaçao dos estudantes de Hist~
ria e Estudos _So.ciais de todo o Brasil, mobí.Li.z and o-so s para-a conquis-

ta de um curso meLho r, ...davalorização .das Ciências Humanas,., de um erisí.

no voltado para a melhoria das condições de vida da maioria da popula-
;ç'8..o. Neste sentido, .o IV EiTEE é um evento poli tico, o í en t if í co e cul tu

ralo

POLíTICO, sim, porque a partir da realização de encontros re8io -

nais temos retomado um processo saudável de mobilização, o qual se evi
dencia mais e mais quando estamos já realizando estudos em diversos Es
tados acerca dos problemas que nos têm preocupado enquanto estudantes
de História e :estudos Soci.ais. E teElOs aguardado ansiosos o momento em

que teremos definido não apenas uma pauta de reivindicações, mas um p~o
grama ou projeto alternativo de ensino e de atuação profissional para a

sociedade brasileira. As diretrizes básicas que darão continuidade 2

esse moví.meri to dos estudantes de História serão definidas e explici tc/--
das no IV :GI~EII.

CI CIEUTíFICO porque a própria História estará em debate. A HistóT~~
imediata, da qual o futuro que nos aguarda será o resultado. E o que r

que temos realizado neste presente enquanto estudantes de História?

..,..
CULTURAL, t.ambem , na medida em que, quando se repensa a Uni versi--

dade que temos, quando nos batemos contra a ideologia que vai perL1C2---:"

do os cur-r í cu Los e programas, as Resquisas, estamos, ne oe saa'r í.anerrt o y

que s t í.cncnd o a própria idóia de cultura brasileira que se veicula.

Por tudo isso sua participação no IV ERER é fundamental!

111:111
HIPORTLlJTE: 1) C01lO cn:GGiiRA uSP - descendo no Terminal Rodoviário, I)r<~
curar a sa:Lda para a i\.v. Cruzeiro do Sul, atravessar a rua e tOla8,r o !i
nibus BUT~\nTK-usp, no ponto eri frente. Descer no prédiO IIIST/GEOGR1~FV.L,

2) Envie, com'a'urgência p'o'ss:Lvel,a quantia deCr;!~ 3.000,00 correspo~:::
dente à inscrição da: 'sua 'e'ritida:de' 'paraa conta CECILIA VITA, Banco T

taú, ag.0765, conta nº 11.509-2, são Paulo/SP. Utilize sisteoa OP.
3) 'Não se esqueça t.ambem de enviar para o CEIli':cT-Centro de Estudos lho-·

tóricos "-Affonso dTE. Taunay"~ Cidade Universitária, são Paulo-SP, C~:.:
05508, o nÚmero e s t í.mad o de estudantes que estarão presentes no IV ::.:~:.-
CCiTRO I:T;~CIOH;I.LDE ESTUDAI:TTESDE I-IISTÓRL\. É Lnpo.rtan'tc para podei'Ll05

providenciar alojamento e alimentação para todos.

r( C01':SELHO--, CIOhlt."TID' D17ISl;~\. 1.,"~Ll1h?bl~ l~.G DE HISTÓRIA

-COHEHI-
são Paulo, agosto de 1983.


