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CARTA EM APOIO A CHAPA 2, TODAS AS CORES 

 
A Gestão Cirandar do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti (CAAC) do curso de Direito 

da UFRN vem mostrar por meio desta carta o apoio à Chapa Todas as Cores (Chapa 2) nas próximas 

eleições para o Diretório Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. 

 

O apoio deve-se primordialmente ao direcionamento político da Todas as Cores, pautando 

a pluralidade, a horizontalidade e a participação massiva do corpo estudantil. Além disso, 

preocupando-se com a nova realidade do ambiente universitário, levanta a bandeira da inclusão e 

democratização do ensino, encampando a luta pela assistência e permanência estudantil, pela 

reformulação do Plano Político Curricular e por horários de aula mais flexíveis. 

 

O ensino e a formação juridica de qualidade também é uma preocupação da Chapa 2, 

evidenciando propostas voltadas para o crescimento acadêmico e profissional da estudante e do 

estudante do curso de Direito da UFPB. Exemplo disso é a propositura de criação da Semana da 

Pesquisa, Extensão, Monitoria e Estágio, da avaliação Docente e a manutenção do Seminário de 

Contextualização do Direito. 

 

Assim como para a Gestão Cirandar, o diálogo e interação entre os Centro e Diretórios 

Acadêmicos cursos de direito do Brasil e, principalmente, daqueles que compõe a Regional Nordeste 

II (Rio Grande do Norte, Paráiba e Pernambuco)  mostra-se como uma preocupação da Chapa 2. 

Demonstra-se isso no emepenho de seus membros e de suas membras na construção do ERED Paraíba, 

que ocorrerá próximo ano e terá como sede a UFPB. 

 

A Chapa Todas as Cores propõe ainda o diálogo com movimentos sociais e o combate as 

opressões, bandeiras também levantadas pelo Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti. 

 

Diante disso, com alinhamento político e de propostas entre a Chapa 2 e a atual Gestão do 

CAAC, reiteramos nosso apoio a Todas as Cores nas próximas eleições do Diretório Acadêmico do 

curso de Direito (UFPB), justamente pelo amplo rol de propostas, pela preocupação com o ensino 

jurídico, pela proximidade com movimentos sociais e , sobretudo, pelo combate as opressões. 
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