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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010 “É Só Chegar!” 
Ata nº 10 – Reunião de Gestão do dia 14 de Agosto de 2010 – 3º Andar CEU – 14h 

 
Pautas: 
 -Iluminação e demais Solicitações ao IFCH; 
 -Manutenção do Espaço; 
 -Cadeiras Extracurriculares; 
 -Emails do CHIST e Grupo de Emails; 
 -Campeonato de Futebol da FOFA; 
 -Festas; 
 -Processo Eleitoral/Estatuto do CHIST; 
 -Encontro de Pelotas; 
 -Seminário Interdisciplinaridade: História & Movimentos Sociais; 
 -Certificados SAH 2010; 
 -Reunião do Colegiado; 
 -Tesouraria e Finanças (Alfredo); 
 -Informes. 
 
1 – Seminário Interdisciplinaridade: História & Movimentos Sociais 
 -25 e 26 de Agosto (Mini-Auditório); Saída para Assentamento 28 e 29 de Agosto; 
 -Cláudio fará arte de divulgação e ofício de solicitação de cartazes ao IFCH até 3ª feira; 
 -Passar nas salas: 

·4ª manhã: Isadora, Laura, “Gordo”, Mathias e “Bob” (10h no CHIST); 
·5ª manhã: Isadora (só na /8); 
·5ª noite: Alex, Cláudio, Diego, Isadora e Liana; 

 -Mathias imprimirá cartazes na 3ª à tarde. 
 
2 – Manutenção do Espaço 
 -Organização da escala de abertura do CHIST, que segue a seguinte tableta: 

Turno\Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã – Isadora 

Alfredo 
Isadora 
Laura 

Marcos “Gaulês” 
Mathias 

Rodrigo “Bob” 

Laura 
Marcos “Gaulês” 

Mathias 
Nathália 

Rodrigo “Bob” 

Alfredo 
Isadora 
Laura 

Matheus “Gordo” 

Noite 

Alex 
Liana 

Matheus “Gordo” 
Maurício 

Alex 
Diego 
Laura 

Maurício 
Rodrigo “Bob” 

Diego 
Liana 

Maurício 
Mathias 

Rodrigo “Bob” 

Cláudio 
Diego 

Isadora 
Liana 

Marcos “Gaulês” 
Mathias 

-Alfredo reforça que as mesmas pessoas da escala são responsáveis por prezar pela 
organização da sala e por “higienizá-la”; 

-Isadora confidencia que não consegue levantar porta vermelha sozinha; Outras gurias 
declaram a mesma coisa; Porta deve ser levantada pela manhã e fechada à noite; 
 -Mathias afixará a nova escala 2010/2 de abertura do CHIST no espaço; 
 -Marcos “Gaulês” propõe a idéia de existir um cofre com senha guardado na “Clê” com 
a chave, para eventuais necessidades; Idéia foi aceita pela reunião; O próprio Marcos “Gaulês” 
ficou responsável por organizar o cofre e a disponibilização da senha para as pessoas 
responsáveis pelos horários; 
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 -Idéia de Rodrigo “Bob” de enterrar o cofre com a chave nos bosques do vale e fazer 
um mapa (com cópia para cada um dos responsáveis) com “X” vermelho no paradeiro do 
esconderijo até foi bem recebida pelos presentes, mas descartada; 
 -PC do CHIST: Marcos “Gaulês” ficou responsável por instalar os drivers e o receptor de 
wireless da Nathália no computador; 
 -Idéia da geladeira suspensa até 2ª ordem (averiguação da fiação); 
 -Documentos da Toca: Isadora e Alfredo irão atrás; 
 -Ofícios (Rodrigo “Bob” responsável): ponto de internet, revisão na rede elétrica, 
ponto de telefone, piso/laminados, requisição dos arquivos do CHIST, iluminação IFCH, tetos 
do IFCH, telefones públicos do IFCH; o mesmo se responsabiliza por encaminhar aos órgãos 
responsáveis cada ofício; 
 -Ganchos de rede: Rodrigo “Bob” irá comprar; 
 -Mathias avisou que pode furar cano; 
 -Documentos da Toca: Isa e Alfredo desdobrá-los-ão na Prefeitura Universitária.  
 
3 – Iluminação e demais Solicitações ao IFCH 
 -Passar abaixo-assinado na passagem em sala sobre a iluminação, a cobertura dos 
corredores e os telefones públicos do IFCH; Matheus “Gordo” fará o textinho do cabeçalho; 
 -Isa e Matheus farão solicitação (contidas no próprio ofício a ser entregue ao IFCH) 
para que o assunto seja tratado na próxima reunião do CONSUN; 
 -Abaixo-assinado será usado só depois da apresentação das reivindicações ao IFCH; 
 
4 – Cadeiras Extracurriculares 
 -Isadora e Nathália falarão com a COMGRAD na 4ª feira sobre o problema envolvendo 
as cadeiras extracurriculares que exigem pré-requisito; 
 
5 - Emails do CHIST e Grupo de Emails 
 -Quem cuidará do email do CHIST é a Isadora, Nathália, Marcos “Gaulês” e Laura; 
 -Qualquer dúvida quanto à resposta a ser dada a qualquer email encaminhe-o para a 
lista de emails junto com a dúvida; 
 -Email institucional do CHIST: Mathias ligará para o CPD; 
 -Continuamos com o blog; Não faremos pedido de um endereço ufrgs.br para o CHIST 
pois o blog é mais prático e eficiente; 
 -Na passagem de sala perguntar se alguém não está recebendo os emails e pedir para 
atualizarem os emails; 
 -Pedimos (novamente) atenção à resolução da reunião do dia 17 de Abril de 2010 que 
pede coerência aos assuntos que são enviados à lista; que estes sejam assuntos do interesse 
da gestão, e se não forem, que não sejam excessivos, que sejam emails que possam interessar 
aos membros e que venham antecedidos de colchetes [ ]. 
 
6 – Festas 
 -Festa no espaço marcada para o dia 25/08 (1º dia de palestras dos Mov. Sociais): 
  ·Isadora trará o gelo; 
  ·Mathias contará as cevas que temos no espaço e comprará mais se preciso; 
  ·Alfredo responsável pelo som; 
  ·Cláudio fará (não muitos) mosquitinhos; 
  ·Avisar na passagem de sala; 
  ·Rodrigo “Bob” fará (mais um) ofício avisando o IFCH. 
 
7 – Encontro de Pelotas 
 -Ainda está bem longe; Será tratado mais à frente. 
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8 – Certificados SAH 2010 
 -Mathias passará para o sistema 6ª pela manhã. 
 
9 – Reunião do Colegiado 
 -5ª à tarde; Laura irá, mas caso não possa avisará Liana ou Isabela para comparecer; 
 -Nathália afixará na porta do espaço e mandará pro email a convocação da reunião até 
3ª feira; 
 -Laura afixará a lista de RDs no espaço, para ficar visível a todos. 
 
10 – Tesouraria e Finanças (Alfredo) 
 -O relatório das finanças não pode ficar pronto até a data da reunião; Alfredo 
desculpou-se, disse que a enviará nos próximos dias e pediu um comprometimento maior das 
pessoas que são responsáveis pelo espaço com a anotação (no lugar correto do caderno) das 
finanças e movimentações do caixa; 
 -Alfredo conclama por alguém que o ajude na gloriosa tarefa da tesouraria; Laura se 
disponibiliza a ajudá-lo nas tarefas. 
 
11 - Campeonato de Futebol da FOFA 
 -Rodrigo “Bob” fala sobre a proposta de campeonato de futebol da FOFA (Federação 
Organizada de Futebol Alternativo), que está sendo fomentado por alunos diversos de diversas 
barras; Coloca aos presentes se o CHIST poderia entrar como apoiador do futuro campeonato, 
o que é aceito com regozijo por todos, com a ressalva de que saia também um campeonato 
feminino; 
 -Cláudio diz que trabalhará num logo para o campeonato. 
 
12 – Processo Eleitoral/Estatuto do CHIST 
 -Bernardo e Matheus de Oliveira perguntam pelo paradeiro do Estatuto do CHIST, 
sobre como lá deve estar descrito o transcorrer do processo eleitoral; 
 -Alfredo esclarece que o Estatuto fora feito por necessidade de entregar à EPTC anos 
atrás, e o mesmo possivelmente ficara preso nos arquivos da Toca; 
 -Vasculhar pelo Estatuto perdido: 
  ·Arquivos da Toca (na Prefeitura Universitária): Isadora e Alfredo; 
  ·“Caixa Mágica” do Anderson: Mathias falará com ele; 
  ·Blog antigos: Cláudio procurará. 
 
13 - Informes 
 -Reunião do GT de Meio-Ambiente e Cultura – 5ª Feira na Toca; 
 -Festa na Casa do Estudante no dia 21/08; 
 -GT do CV. 
 
Próxima reunião: 
 -11 de Setembro, mesmo bat-horário e mesmo bat-canal (14h na CEU); 
 -Retomar no início da reunião às tarefas e aprovar a ata da reunião de hoje; 
 -Atentar à pontualidade. 
 
Presentes: 

Alex Renato da Silva 
Alfredo Campos Ranzan 
Bernardo Lucero De Carli 
Diego Weidemann Rache Vitello 
Gustavo Rotuma da Rosa* 
Isabela Lisboa Berté 



4 

 

Isadora Talita Lunardi Diehl 
Laura Spritzer Galli 
Liana Severo Ribeiro 
Maíra Disconzi Brum* 
Marcos Santos Machry 
Matheus Giacomoni de Oliveira 
Matheus Pereira Gomes 
Mathias Inacio Scherer 
Maurício da Silva Dorneles 
Nathália Boni Cadore 
Rodrigo Moraes Alberto 
 
Não tendo mais nada a adicionar, e precisando dormir - pois amanhã tenho que 

recensear minhas velinhas – encerro e lavro a ata. 
 
 

“Machinga!!!!!!!” 
Yo-Ho! Hasta siempre! 

 
 

_________________________ 
Rodrigo “Bob” Moraes Alberto 

14 de Agosto de 2010 
 
 

*Não são estudantes da História. 
**Os originais se encontram assinados. 


