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CHAPA 1 – PLURALIDADE E PARTICIPAÇÃO 
 

CARTA ABERTA AOS FUNCIONÁRIOS DO CCHLA 
 

Ao lançarmos a CHAPA 1, afirmamos nosso compromisso com uma gestão compartilhada, 
democrática, transparente e plural que valorize e potencialize a diversidade de grupos, linhas de 
atuação, projetos e ações. Igualmente, assumimos o compromisso com a ampliação da 
participação de todos os segmentos do nosso Centro na tomada de decisões administrativas e 
acadêmicas. Nesta mensagem, queremos nos dirigir especialmente a vocês, funcionários, que, 
com sua dedicação e trabalho, tornam possível o bom desenvolvimento das atividades dos 
departamentos, cursos, laboratórios, atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dedicação e 
trabalho nem sempre reconhecidos e valorizados como deveriam.  

Entre outros assuntos discutidos pelo coletivo que compõe a CHAPA 1, estão o das 
condições de trabalho de nossos funcionários e o das poucas oportunidades de participação da 
categoria nas discussões e tomada de decisões. Por isso, a atenção às suas reivindicações 
constitui um ponto central de nosso programa. Durante nosso mandato à frente do CCHLA, 
queremos contribuir com a valorização dos nossos funcionários e o reconhecimento da 
importância do seu trabalho. Queremos, ainda, incentivar seu engajamento e participação 
permanente nas deliberações que dizem respeito não apenas às demandas da categoria, mas 
também a tudo aquilo que se refere ao futuro do nosso Centro.  A seguir, algumas de nossas 
propostas: 

1- Empenho na conquista de novas vagas de técnico-administrativos, novas gratificações e 
melhoria de gratificações existentes. 

2- Promoção de um espaço de discussão sobre jornada de trabalho, horários e atribuições. 
3- Criação de ambientes de convivência: Cafeteria-Lanchonete na área da praça entre o SEPA e o 

Azulão, Sala de Encontro, repouso e lazer para os horários de intervalo (dotada de TV, sofás, 
armários, mesas, jogos, pequena biblioteca, jornais e revistas), o Cine-Humanas, uma Área de 
Convivência no Setor II, equipada com espaços de alimentação e para atividades artístico-
culturais.  

4- Otimização e reconfiguração das salas de trabalho, como o aumento do espaço do SEO, da 
Assessoria Administrativa, Almoxarifado e criação do Arquivo Geral do Centro. 

5- Expansão da internet sem fio e da rede telefônica, com a instalação de ramais em todas as 
salas de trabalho.  

6- Criação de Mestrados Profissionalizantes e de cursos de formação e capacitação (com vagas 
específicas para os funcionários do CCHLA). 

7-  Gestões para uma política de Segurança mais eficaz para o Azulão, demais prédios do CCHLA 
e Setores de Aula. 

8- Criação de um fórum eletrônico permanente que interligue todos os funcionários do CCHLA com 
a Direção, permitindo a recepção mais ágil das suas demandas, reclamações e sugestões. 

9- Empenho por condições dignas de trabalho para os funcionários terceirizados, assim como 
criação de espaços de descanso e lazer que também contemplem a estes.  

10- Abertura do Centro aos sábados para promoção de oficinas de arte, ciclos de cinema, grupos de 
estudo, cursos e iniciativas geridas pela própria comunidade do CCHLA. 

11- Introdução de programas de ginástica laboral, yoga e outras práticas de cuidados e consciência 
corporal e de programas de cuidados à saúde promovidos pelo DAS. 

                                                                                               
                 www.cchlaplural.wordpress.com  -  cchlaplural@gmail.com  
 
                                           Twitter: @CCHLAPlural 

http://www.cchlaplural.wordpress.com/
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CHAPA 2: DIÁLOGO E TRANSPARÊNCIA 

 

O CCHLA COMO PROTAGONISTA NA UFRN 

 

Uma das missões primordiais do CCHLA é retomar seu espaço de protagonista 

dos debates acadêmicos, políticos e culturais na UFRN.  Precisamos retomar o diálogo 

sobre o ensino, a pesquisa e a extensão a partir do que temos elaborado e vivenciado nos 

últimos anos depois da implantação do REUNI. No ensino, devemos nos debruçar sobre 

os desafios atuais do exercício da docência, tais como: excesso de disciplinas para os 

alunos, o estudo de outros idiomas através do Instituto de Línguas do CCHLA, 

programação de conteúdos que leve em consideração uma formação transdisciplinar, o 

papel das licenciaturas, dos bacharelados e o mercado de trabalho, o ser professor numa 

sociedade demasiadamente fluida e de ‘tempos líquidos’, viabilizar uma formação 

transdisciplinar junto a Graduação e a Pós-Graduação, incentivar a mobilidade 

estudantil e docente através de formações em universidades brasileiras e estrangeiras, 

intensificar o intercâmbio de pesquisadores estrangeiros através do programa 

institucional ‘Professor Convidado’. Considerando que está previsto no PDI (Programa 

de Desenvolvimento Institucional) da UFRN a criação do Instituto IDEIA voltado para 

as Ciências Humanas, propomos que o CCHLA assuma esta proposta e sugira uma 

ampliação que envolva pesquisadores de outras Universidades Públicas do RN, do 

Brasil e do Mundo.  Na pesquisa, faz-se necessário a aproximação com as outras áreas e 

a conquista de espaços e incentivos institucionais igualitários: distribuição de recursos, 

bolsas e espaços físicos. Na extensão, devemos ampliar nossa participação em projetos e 

a divulgação dos seus resultados para a sociedade. Somos sabedores de que um projeto 

estratégico de desenvolvimento para o RN exige a contribuição de pesquisadores 

vinculados às Ciências Humanas. O CCHLA deverá apresentar-se como protagonista e 

defensor da importância das Ciências Humanas junto a outras áreas. Promoveremos o 

debate sobre papel das Humanidades no interior da UFRN, pois não é possível 

desenvolver pesquisa, mesmo que em outras áreas, separada das discussões sobre o 

sujeito e a cidade ou o sujeito e a vida. Para que sejamos protagonistas, será necessário 

também um corpo de funcionários qualificados e motivados. Por isso, defendemos 

incentivos para aqueles que pleiteiam fazer especialização, mestrado e doutorado ou 

outras formações que contribuam para a eficácia e zelo em suas tarefas administrativas. 

 

Herculano Campos - Diretor 

Graça Soares – Vice-diretor 

 

 



 
Por um Exercício de Interpretação  

 
Até porque, em política, um exercício de interpretação é 
sempre um exercício de liberdade. 

 
O poder do sufrágio vem justamente da capacidade que depositamos em nossos 
representantes. Por meio do voto, confiamos parte de nossa autoridade. Para que 
elejamos um pretor é necessário conhecermos suas ações dentro do contexto 
institucional, sendo mais eficiente a escolha consciente por meio das competências e 
apetências, do que aquelas determinadas por afetos, troca de favores e similares. 
 
É preciso pensar sobre o comprometimento do voto submetido a um pacto de 
fidelidade, pois tal pré-requisito revela ainda nossa ausência de liberdade e 
responsabilidade. Nesse momento ímpar do CCHLA, fruto de transformações históricas 
e políticas, faz-se urgente refletir sobre o amadurecimento das relações de trabalho e 
sobre as condutas em jogo. A própria conduta em uma campanha define, em parte, o 
perfil de seus candidatos. A forma como nos (im)portamos e nos dirigimos à 
comunidade acadêmica já é em si demonstrativo da valoração do que cada um 
defende, acredita e é capaz de oferecer como programa de gestão para o CCHLA. 
Sabemos que toda eleição é resultado de um feixe de forças, muitas vezes e 
infelizmente, vigoradas por argumentos frágeis, facilmente desconstruidos. Entre eles: 
o tempo como determinante para a valorização de nossas experiências institucionais. 
O que são anos dentro da universidade comparados às realizações que fomentamos? 
Aliás, ao privilegiar a análise do tempo, deveríamos ser mais rigorosos com a ênfase 
quantitativa de nossas produções, orientações e funções.  
 
A liderança em ocupar os espaços de representação em Colegiados e Comissões 
deliberativas na UFRN, o espírito de empreendedorismo em criar, propor e executar 
projetos e ações que transformaram, vem transformando e transformarão as nossas 
unidades departamentais, além da permanente produção acadêmica demonstrada em 
nossos currículos devem dizer mais do nosso cronotopos que a crítica superficial acerca 
de quem realmente somos. Ora, desmistificar tem sempre um alto risco. A própria 
forma como nasce uma Chapa é indício, para o leitor avisado, determinante de seu 
horizonte de expectativa e de seu alcance em metas e prerrogativas. Através de nossa 
conduta, antes e durante o processo eleitoral, ensaiamos parte do que após primeiro 
de junho efetivaremos como resultado da reunião de nossas vontades. A Chapa 3 
convida a todos e todas a exercitar, com atitude & autonomia, uma escolha 
consciente.  
 
 

Renata Archanjo e Alex Beigui 
renata.alexbeigui@gmail.com 


