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BOLETIM DO CACIC

N9 01 Brasilia-DF, 19 de outubro de 1987.

APRESENTAÇÃO

Vejo o Boletim do CACIC como uma nova prática de tr~
balho capaz de atender às necessidades de uma Universidade Moderna,
considerando-se qrie ~stas derivam, de fato, das necessidades daque-
les servidos por ela.

Desse modo, posso dizer que o Boletim tem a tarefa
de possibilitar aos estudantes uma visão critica, por meio da qual
poderá ele não apenas desenvolver sua criatividade como também as
sumir o seu verdadeiro papel dentro da Universidade, seus deveres e
responsabilidades, à luz de uma opinião coerente.

O Boletim tem que ser escrito por alunos, com part~
....Ç;:Lpa;~Ç:ã.9:..d.e-;:p):"ofe,$sorese pessoas.daçomunidade, para. q.ue sej.a;«."-,;a~.;. ,,'. ;

tes de tudo, a expressao livre e criativa de seus colaboradores.
Entendo que a formação de um estudante não se faz a

penas numa sala de aula. A formação do individuo é resultante de to
do um processo, ininterrup~o, de atividades capazes de expandir seus
horizontes, ou seja, de evolução constante como membro da sociedade.

O nosso Boletim só tem sentido de existir e ser im
presso se vocês ajudarem a divulgá-Io e adistribui-Io entre fami
liares e amigos.

Aceitamos, antes de tudo, criticas, sugestões, cola
boração e trabalho.

Os assuntos tratados neste Boletim, por serem muitos,
variarão e exigirão aptidões ~speciais e para isso a melhor maneira
é por meio de divisão de trabalho entre amigos.

Digo, fazendo questão de frisar, "entre amigos", pOE
que uma das condições fundamentais em um evento como este e que as
pessoas que o elaboram estejam facilmente de acordo, pois sem unida
de não se pode realizar um bom trabalho.

Como já foi dito antes, este Boletim nao teria senti
dQsem participação, pois num Boletim há tanta coisa diferente de



que tratar, que nao ficaria bem feito por um pequeno numero de pe~
.soas.

o futuro dele dependerá dos participantes I!!
A vida. dos estudantes fora das salas de'aula dará o

·portunidade ao humorismo dos redatores, caricaturas e charges.
Temos a missão de manter-nos em constante vigília a

tudo que acontece no curso (Departamento e esta seria a função
do Boletim, trazendo uma visão crítica as formulações e a possibil!'
dade de mudar muita coisa que julgamos errado.

ESTA É A NOSSA PROPOSTA!!!
O~ interessados em publicar mat~rias, notas, comuni

cados e etc., procurar Alexandre (233.21.26) ou Renato (225.56.62) .

Alexandre dos Santos Silva ( Aluno de Ciências Contá
beis e Diretor Administrativo do CACIC ).


