
A criação do C.A. LEANI se deu exatamente em um dos momentos mais 
conturbados de uma instituição de ensino pública, a eleição de um novo 
diretor-geral. Apesar da coexistência pacífica de opiniões divergentes, 
é importante termos claro, durante o processo de formação de nossas 
opiniões, todos os pontos presentes nas plataformas de campanha que 
atingem diretamente nosso curso. Diversas oportunidades de diálogo 
com os candidatos estão sendo preparadas para um futuro próximo, 
tanto através da representação estudantil recém-criada, quanto em 
apresentações a serem posteriormente detalhadas. Entretanto, talvez 
o mais importante para o corpo discente, neste momento, seja 
entender o próprio processo e a importância de nossa participação. A 
mobilização é de suma importância, mas o voto é ainda mais relevante. 
De acordo com os critérios estabelecidos, estudantes compreendem  
uma menor parcela do cálculo que leva ao resultado final, então 
somente o comparecimento em massa tem o poder de gerar algum 
efeito. Assim como fizemos recentemente nas eleições nacionais, não 
podemos deixar de exercer nosso direito de decisão em relação àquilo 
que nos pertence diariamente.
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Desde o dia 19/03, o DCE iniciou o recolhimento de dados dos 
interessados na Carteirinha Estudantil, que dá o direito à meia-entrada 
por lei em cinemas, shows e eventos culturais, tendo validade nacional. 
Tratando-se de um modelo semelhante ao fornecido pela UNE (União 
Nacional dos Estudantes), que é vendido pelo valor de R$ 35, o DCE 
decidiu por cobrar apenas o preço de custo - R$15.

CALEA Informa

centroacademicoleani@gmail.com

Dica Cultural A Voz dos 

EstudantesMUSEU NACIONAL VIVE – 
ARQUEOLOGIA DO RESGATE

Sob curadoria da Comissão de 
Resgate do Museu Nacional, a 
mostra apresenta cerca de 180 
itens, dos quais 103 são 
resgatados após o incêndio. As 
demais peças expostas 
estavam fora da área do 
incêndio ou emprestadas. 
Entrada Franca.

Até dia 29/04 
das 9 às 21h no 
CCBB.

Os voluntários estão 
recolhendo os dados em um 
stand próximo à entrada da 
Rua General Canabarro. O 
pagamento deverá ser 
realizado no momento do 
requerimento. É necessário 
ter em mãos um 
comprovante de matrícula e 
documento oficial com foto.

Liane's Post é uma criação de 
alunos para alunos! Se você 
adora escrever, desenhar ou 
sinta que tenha algo a 
compartilhar com o LEANI, 
entre em contato conosco, 
através de nosso e-mail, que 
publicaremos aqui! Esse é o 
seu espaço!
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Próximos Eventos

Projeção seguida de debate do filme "À  peine 
j'ouvre les yeux" (Assim que abro meus olhos) 
de Leyla Bouzid, que recebeu o prêmio do 
público – Mostra de Veneza 2015.
 
Dia 25/03, segunda-feira, às 10h
CEFET/RJ Campus Maracanã - Auditório II

Projeção seguida de debate do curta "La Petite 
Vendeuse de Soleil" (A pequena vendedora de 
Sol) de Djibril Diop Mambety.
 
Dia 04/04, quinta-feira, às 12:50h
CEFET/RJ Campus Maracanã - Auditório II

Em celebração ao mês das mulheres, o UNIC Rio, 
pensou em realizar um evento feito por mulheres 
e para mulheres. Para isso, discutiremos os ODS 
na perspectiva feminina - o papel das mulheres 
em cada um deles.
 
Dia 22/03, sexta-feira, das 10 às 16h
UNIC Rio

Estimulando o debate sobre Direitos Humanos na 
instituição, o CALEA promoverá uma oficina com 
ativistas da Anistia Internacional sobre o caso 
Marielle e sua relação com os DH, seguida da 
exibição e debate sobre o filme "Cinderelas, Lobo 
e um Príncipe Encantado".
 
 

www.leani.com.br3
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