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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010 “É Só Chegar!” 
Ata nº 11 – Reunião de Gestão do dia 11 de Setembro de 2010 – 3º Andar CEU – 18h 

 
Pautas: 
 -Pedido de Esclarecimento; 

-Informes; 
 -Retomada da Ata de 14/Agosto/2010 e de seus pontos pendentes; 
 -Reordenação da Escala de Abertura do Espaço; 
 -Ciclos de Extensão e Demandas do MST Nova Santa Rita; 
 -Nota de Esclarecimento CONSUNI; 
 -CEB Auto-Convocado; 
 -Clê e Informática à noite; 
 -Festa no DAECA; 
 -PDI / Livro Verde; 
 -Projeto de Resgate da História do Movimento Estudantil da Engenharia; 
 -Aprovação da Ata de 14/Agosto/2010; 
 -Discussão Sobre a Gestão. 
 
1 – Pedido de Esclarecimento 
 -Luíza pede como ponto de pauta o esclarecimento sobre o Movimento, grupo de 
pessoas descontentes com a gestão atual; e pede que este seja o primeiro da reunião; 
 -Luíza, Bernardo, Matheus Giacomoni, Márcio, Alexandre “Sasha” e Ígor colocam que 
vieram à reunião como representantes para esclarecer que são um grupo de pessoas 
descontentes com a gestão atual, que não são representadas pelo CHIST, e que vêm se 
reunindo e discutindo sobre as questões, e que se sentem insatisfeitas com o centro 
acadêmico; 
 -Um debate respeitoso e longo é estabelecido, com falas abertas a todos que se 
manifestassem; De maneira geral, os participantes da gestão atual do CHIST colocaram que 
estão e sempre estiveram abertos às novas idéias e críticas, que a idéia da gestão “é só 
chegar” significa justamente isto: a participação de todos, por mais diferente que sejam suas 
posições, e que gostariam que fosse exposto o que de fato estaria se discordando, uma vez 
que as falas estavam abstratas e difíceis de entender, ainda mais porque a gestão atual tem 
demonstrado vários avanços, além de uma grande participação e integração com os alunos do 
curso e com a Universidade; 
 -Os integrantes do Movimento esclarecem que muito não podem dizer, pois foi isto 
que ficou decidido entre todos os demais inúmeros membros de que eles ali eram só 
representantes; mas mesmo assim colocaram que desejavam um CHIST agindo plenamente, 
mais ativo, participativo e integrado com os alunos do curso e com a Universidade; 
Reconheciam os grandes avanços da gestão 2010 – o CHIST como o centro acadêmico mais 
presente em nas discussões da Universidade, a Semana Acadêmica e o Ciclo de Extensão, as 
saídas e ajudas aos Encontros de Estudantes de História, o freqüente contato por email com 
todos os estudantes, a conquista do Espaço, sua decoração e manutenção dele, etc. – mas 
disseram que não concordavam com a estrutura organizacional do CHIST, e isso seria o 
essencial; 
 -Os integrantes da atual gestão do CHIST acharam estranho e contraditório que uma 
gestão com tantas atividades, pautas e conquistas poderia ser tão problemática; Pensando que 
tudo seria uma aparente falta de informação, expôs-se em breves falas a organização do 
Centro Acadêmico (os coletivos, suas funções, que pessoas eram responsáveis por cada coisa), 
como esta organização se formou a partir dos alunos da História – de forma pluripartidária e 
aberta –, e mostrou-se a Ata da última reunião (14 de Agosto), mostrando que todas as 
atividades e pautas do CHIST ficam à incumbência de alguma pessoa, e sempre na próxima 
reunião estas tarefas e atividades são retomadas, e as responsabilidades são cobradas; 
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 -Em algumas falas, alguns membros do Movimento disseram que isto não era o 
bastante, que acreditavam – o que já havia sido discutido entre eles – que a estrutura tinha 
que ser outra; Por não estarem entendendo o que seria esta idéia de nova estrutura, os 
presentes na reunião pediram para que os membros do movimento explicassem 
objetivamente o que seria ela na prática; Os membros do Movimento repetiram algumas falas 
que já tinham dito antes na tentativa de explicar, e disseram que mais não poderia ser dito, 
pois isto ficara combinado em sua reunião; 
 -Os membros da atual gestão do CHIST então propuseram aos membros do 
Movimento que fosse marcada uma reunião com todos os membros, da atual gestão do CHIST, 
do Movimento e demais estudantes de História que quisessem comparecer, para debater as 
idéias, propostas e as críticas à atual gestão; Os membros do Movimento pediram que os 
membros da atual gestão do CHIST sugerissem uma data para a reunião, que ela seria levada 
por eles para seus demais membros, e lá a confirmariam ou sugeririam outra data (com a 
ressalva de que a proposta de estrutura para o CHIST já havia sido bem debatida no 
Movimento e acreditavam que era a ideal); A data sugerida pelos membros do CHIST foi dia 25 
de Setembro, às 18h na sala X da CEU; Matheus Giacomoni ficou responsável de dar uma 
confirmação até às 18h da próxima segunda-feira para o Rodrigo “Bob”; 
 -Luíza, Bernardo, Matheus Giacomoni, Márcio, Alexandre “Sasha” e Igor, sem mais 
nada dizer, se retiraram da reunião de gestão do CHIST – mesmo com os pedidos de outros 
presentes na reunião para que ficassem e contribuíssem nas discussões e atividades que estão 
sendo feitas pelo Centro dos Estudantes (não assinaram a ata). 
 
2 – Informes 
 -Caio dá o relato de sua participação como representante do CHIST na ocupação da 
Reitoria da Fundação; Coloca que com certeza foi um marco do Movimento Estudantil do sul 
do Brasil deste ano; 
 -Gordo e Mathias dão aviso sobre o ocorrido no quilombo da Família Silva; Ato em 
repúdio à ação da Brigada Militar ficou marcado para 25/09, com concentração na frente do 
SIMPA; 
 -Geórgia fala sobre a situação atual do C.V., os roubos freqüentes que tem sofrido. 
 
3 – Retomada da Ata de 14/Agosto/2010 e de seus pontos pendentes 
 -Cláudio fará compras de materiais que faltam para a sala (lixeira para dividir o lixo); 
 -Marcos “Gaulês” deveria viabilizar cofre com a chave, contudo, ainda não foi feito; a 
cópia da chave feita pela Isadora não estava abrindo a porta, e ela voltará ao chaveiro para 
arrumá-la; Posteriormente será deixada no cofre; 
 -Marcos “Gaulês” instalou os drivers no computador, contudo faltou os de som e o 
receptor de wireless; Este último deve ser entregue pela Nathália, e os drivers de som serão 
baixados da internet; Os dois farão isto nos próximos dias; 
 -Isadora foi atrás dos documentos da Toca na prefeitura, contudo, esta diz que precisa 
de autorização do Instituto para mexer; O Instituto diz que precisa saber que documentos se 
quer para fazer a requisição; Neste jogo de empurra-empurra, conseguiu-se o caderno de atas 
e o estatuto do Centro Acadêmico; Tratativas continuarão, devem ter resposta na próxima 
reunião; 
 -Ofícios enviados por Rodrigo “Bob” para a direção do Instituto não tiveram nenhuma 
resposta; Encaminhamentos: 
  ·Marcar reunião com os outros diretórios acadêmicos do IFCH (CECS, CADAFI e 
CAPP) para tratar de pautas comuns (Diego e Matheus “Gordo” ficaram responsáveis de fazer 
as tratativas); Marcar para dia 15/Setembro às 17h30min no CHIST; 
  ·Marcar reunião com o diretor do Instituto, Temístocles Cezar; 
  ·Rodrigo “Bob” ficou responsável de enviar e-mail à direção do Instituto 
cobrando resposta aos ofícios; 
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 -Rodrigo “Bob” comprará os ganchos de rede (o que já devia ter feito) e na 5ª feira 
(16/Setembro) levará furadeira para instalá-los no Espaço (Mathias, liana e Isabela Berté se 
dispuseram a ajudar); Geórgia averiguará possível doações de redes; 
 -Problema das cadeiras extracurriculares com pré-requisitos (o que inviabiliza a 
matrícula), deverá sugerir-se que ou as tornem eletivas ou que caia o pré-requisito; 
  ·O problema foi levado à COMGRAD e Gabriel Focking sugeriu que se levasse 
como pauta ao CONSUNI ou à Plenária de Departamento; 
  ·Maurício ficou responsável de levar o problema à COMGRAD, para esta levar 
ao CUNSUNI; 
 -Email do CHIST: Laura pede que as pessoas responsáveis por responder os email que 
chegam na caixa de entrada do email do CHIST o façam colocando o nome de quem 
respondeu, para se ter alguma referência; 
 -Certificados da SAH 2010 

·Mathias que era o responsável explicou a situação de que para que o 
certificado fosse emitido como anunciado em 20/40/60 horas, devido ao sistema, vários dos 
cadastros dos participantes feitos até então tiveram de ser refeitos, o que fez a passagem levar 
mais algum tempo; Terminará em poucos dias; 
  ·Nathália ficou responsável de falar com os palestrantes e viabilizar os 
certificados para eles (mais precisamente no Domingo dia 12/09, às 19h37min); 
 -Balancete Financeiro de Agosto (se encontra em anexo à ata) foi apresentado pela 
Tesouraria (Alfredo), sendo o saldo atual da conta do CHIST R$2.351,22 (dois mil trezentos e 
cinqüenta e um reais e vinte e dois centavos); Disse que está viabilizando o dinheiro pendente 
da SAE do ano passado, o que ajudaria a custear o ônibus para o EGEH de novembro; 
  ·Esclareceu sobre a unificação das finanças no caderno, em uma página só para 
entradas (de todo gênero) e saídas, disse que todas as planilhas financeiras estão no 
computador do CHIST, e que faltava apenas sentar junto com a Laura, como combinado na 
última reunião, para ela se inteirar do ofício; 
 -Campeonato de Futebol do CHIST/FOFA, sendo puxado por Rodrigo “Bob”, com a 
disponibilidade também do Mathias, Alex, Antônio “Topo”, Maurício, Matheus “Gordo”, 
Cláudio e Isabela “Berté” terá reunião dia 16/09 às 17h30min no CHIST; Rodrigo “Bob” ficou 
responsável de falar com possíveis interessados de outros clubes e de outras barras para 
comparecer à reunião. 
 
4 – Reordenação da Escala de Abertura do Espaço 
 -A escala de abertura do CHIST foi ajustada, e segue agora a seguinte determinação: 

Turno\Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã – 
Geórgia 
Isadora 

Alfredo 
Isadora 
Laura 

Marcos “Gaulês” 
Mathias 

Rodrigo “Bob” 

Laura 
Marcos “Gaulês” 

Mathias 
Nathália 

Rodrigo “Bob” 

Alfredo 
Isadora 
Laura 

Matheus “Gordo” 

Noite 
Alex 
Liana 

Maurício 

Alex 
Diego 
Laura 

Matheus “Gordo” 
Maurício 

Rodrigo “Bob” 

Diego 
Liana 

Maurício 
Mathias 

Rodrigo “Bob” 

Cláudio 
Diego 

Geórgia 
Isadora 
Liana 

Marcos “Gaulês” 
Mathias 

 
5 – Ciclos de Extensão e Demandas do MST Nova Santa Rita 
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 -Geórgia traz à reunião a pedido da colega Juliana Medeiros (que estava na saída ao 
MST do Ciclo de Extensão – História e Movimentos Sociais) a solicitação do Cadore (assentado) 
de se fosse interesse de se fazer uma História de assentados, História de brasileiros; 
  ·Como a Juliana não estava presente na reunião, e ela estava fazendo as 
tratativas com o Cadore, deixa-se para a próxima reunião, caso tenha algum encaminhamento; 
 -Ciclo de Extensão de Outubro: História Indígena (a temática de História & Literatura 
por unanimidade convencionou-se excluí-la, já que tiveram dois eventos acontecendo sobre a 
temática no segundo semestre de 2010); 
  ·Reunião para tratar da organização do seminário de História Indígena: 5ª feira, 
16/09 às 22h pelo MSN (Laura – Alcaide-Mor dos Assuntos Virtuais – concentrará todos os 
emails e os convidará para uma conversa coletiva). 
 
6 – Nota de Esclarecimento CONSUNI 
 -Reformular os títulos, deixando como título “Nota de Esclarecimento sobre o 
CONSUNI de 30/Agosto/2010”, com subtítulos; Terminar a nota com uma fala sobre os ofícios 
que permitem às confraternizações, e escrever um fechamento de todos os pontos como 
conclusão à nota; Retirar as inferências ao “urinar” e aos “cachorros”, pois são coisas mais 
incentivadas pelos próprios professores; Isadora ficou responsável de fazer as transformações; 
 -Meios de divulgação: paredes do IFCH, email dos alunos, email dos DAs, orkut, blog e 
no CONSUNI (Rodrigo “Bob” ficou responsável por escrever e encaminhar ofício pedindo a 
leitura da nota na próxima reunião do CONSUNI). 
 
7 - CEB Auto-Convocado 
 -CHIST assina o auto-convocação do CEB para a composição da comissão eleitoral para 
as eleições do DCE. 
 
8 – Clê e Informática à noite 
 -A situação atual da Clê, e seus trâmites com a direção do Instituto e com a 
Procuradoria da Universidade para o prolongamento do prazo de despejo para depois do fim 
do semestre, foi exposto pelos colegas mais inteirados; O mesmo se fez em relação à 
informático do IFCH, que não mais abre durante à noite (fecha às 18h); 
 -Estas duas pautas serão levadas ao debate na reunião com os outros DAs. 
 
9 – Festa no DAECA 
 -Mathias verá a possibilidade para se fazer uma festa no dia 23/10. 
 
10 – PDI / Livro Verde 
 -Abre-se uma discussão sobre esta proposta da Universidade; Alfredo ressalta como as 
regras da audiência pública são levianas, e mesmo que façamos uma vagarosa análise e 
compuséssemos muitas propostas, nada garante que elas seriam sequer ouvidas; Isadora 
coloca que estas propostas da reitoria são muito gerais, e não teriam uma garantia prática 
efetiva, que precisamos era de propostas não vazias e não de palavras bonitas para coisas 
contrárias; 
 -Diego e Geórgia se propuseram a dar uma olhada no PDI e trazer sugestões. 
 
11 – Projeto de Resgate da História do Movimento Estudantil da Engenharia 
 -Geórgia faz uma breve explanação, até porque já é muito tarde e é domingo, sobre o 
Projeto de Resgate da História do Movimento Estudantil da UFRGS que está sendo iniciado e 
encabeçado pela Engenharia, do qual o CHIST e todos os alunos da História receberam convite 
para se agregar; 
 -Matheus “Gordo” se dispôs a participar; Laura encaminhará o convite para os demais 
alunos do curso por email. 
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12 – Aprovação da Ata de 14/Agosto/2010 
 -A ata da reunião passada, redigida e lavrada por minha excelentíssima pessoa, 
escrivão-mor do Centro Acadêmico, Rodrigo Moraes Alberto, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 
 -A ata da presente reunião deve ser trazida à próxima reunião de gestão para ser 
aprovada; Rodrigo “Bob” comprometeu-se em enviá-la redigida até a 2ª feira à noite (dia 
13/09) para apreciação de todos. 
 
13 – Discussão Sobre a Gestão 
 -Milene abre discussão sobre a gestão atual do CHIST, e a partir todos os presentes 
conversam e debatem sobre a organização, os afazeres, os debates, nossas convicções, nossa 
forma de trabalhar e todas as evoluções que o CHIST vem tendo nos últimos tempos; 
 -Informativo de Balanço de Gestão: Rodrigo “Bob” sugere que se faça um informativo 
de prestação de contas de tudo que a gestão “É só chegar!” já fez e se envolveu neste ano de 
2010, uma vez que se chega quase ao fim do segundo semestre; Diego, Caio, Milene e Cláudio 
(este com a diagramação) se dispuseram em ajudar na construção do informativo; 
 
Próxima reunião: 
 -Devido à quantidade de reuniões marcadas e às atividades para se realizar, decidiu-se 
por marcar uma reunião para discussão e organização para o dia 19 de Setembro, às 18h no 3º 
andar da CEU; 
 -A próxima reunião de gestão será marcada de acordo com o andamento das 
atividades e compromissos, não postergando meados do mês de Outubro. 
 

* * * 
 
Presentes: 

Alex Renato da Silva 
*Alexandre Cavalcante Silveira 
Alfredo Campos Ranzan 
Amanda Manke do Prado Lima 
Antônio D’Amore de Melo 
*Bernardo Lucero De Carli 
Caio Guimarães Dorsa 
Diego Weidemann Rache Vitello 
Geórgia Stefânia Manfroi Pinto 
*Igor Lopes Fattori 
Isabela Lisboa Berté 
Isadora Talita Lunardi Diehl 
Laura Spritzer Galli 
Liana Severo Ribeiro 
Linaia de Vargas Palacio 
*Luíza Fischer da Cunha 
*Marcio da Rocha Starosta 
Marcos Santos Machry 
*Matheus Giacomoni de Oliveira 
Mathias Inacio Scherer 
Matheus Pereira Gomes 
Maurício da Silva Dorneles 
Milene Bobsin 
Nathália Boni Cadore 
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Rodrigo Moraes Alberto 
 

Não tendo mais nada a adicionar, e muito feliz com a primavera vindoura, encerro e 
lavro a ata. 
 
 

“Nós somos a resistência.” 
Yo-Ho! Hasta siempre! 

 
 

_________________________ 
Rodrigo “Bob” Moraes Alberto 

11 de Setembro de 2010 
 
 

*Como bem descrito no item 1, estes se retiraram da reunião e, portanto, não assinaram a ata. 
**Os originais se encontram assinados. 
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– ANEXO – 

 
Movimentação Financeira de Agosto de 2010 

 

Data Descrição Entrada Saída 
 

 
Saldo inicial 

   02/ago Juros poup.  R$       0,99  
  09/ago Juros poup.  R$       1,07  
  16/ago Mochila 03  R$      50,00  
  16/ago Juros poup.  R$       0,65  
  18/ago 3 Mochilas 03  R$    150,00  
  18/ago Impressão oficio 09/2010 

 
 R$     0,25  

 20/ago Bolsa  R$      45,00  
  20/ago Xerox divulg. SMSociais 

 
 R$     4,25  

 23/ago Mochila 03  R$      50,00  
  23/ago Juros poup.  R$       4,14  
  24/ago Juros poup.  R$       0,92  
  25/ago Açucar Mascavo 

 
 R$     2,58  

 25/ago Camiseta Maio 68  R$      15,00  
  25/ago Cami. Maio 68 + inscr. Sem.  R$      25,00  
  25/ago Bebidas, Gelo, Copos Festa hoje 

 
 R$ 221,63  

 25/ago Juros poup.  R$       3,87  
  26/ago Conf. 30 camisetas 

 
 R$ 427,50  

 26/ago Juros poup.  R$       0,66  
  27/ago Juros poup.  R$       0,55  
  30/ago 2 camisetas MS  R$      30,00  
  30/ago Café  

 
 R$     4,67  

 

     

     

     

 
Total de entradas  R$    377,85  

 
Saldo do mês 

 
Total de saídas 

 
 R$ 660,88   R$   (283,03) 

 
Saldo final do mês  R$ 2.351,22  

  31/ago Saldo na poupança  R$ 1.901,22  
  

 
Saldo em dinheiro  R$    450,00  

   


