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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 12 – Reunião de Gestão do dia 16 de Outubro de 2010 – Sala “X” da CEU – 19h 

 
Pautas: 

- Informativo; 
- Leitura e aprovação da ata de 11/Setembro/2010; 
- Retomada da ata de 14/Agosto/2010 e de seus pontos pendentes; 
- Resposta de Matheus Giacomoni a Rodrigo “Bob” sobre proposta de reunião; 
- Relato da reunião do CHIST com o Diretor do IFCH; 
- EGEH; 
- Campeonato de futebol do CHIST; 
- Apoio a construção da oca no Instituto de Psicologia; 
- Proposta do CAEG de reunião dos DAs do Campus do Vale; 
- Manifesto do CAPP; 
- Balanço das Reivindicações Frente ao IFCH; 
- Assembléia eleitoral; 
- Assalto ao espaço; 
- Próximas atividades do GT de Extensão; 
- Passagens em sala; 
- Festa dia 28/10. 

 
1 – Informativo 

- Marcos Gaulês verificará preços de impressão e mandará fazer o informativo (que já 
está diagramado pelo Cláudio, faltam alguns ajustes apenas) na segunda-feira 18/10, para 
ficarem prontos até a quarta-feira. 

- Faremos 350 informativos, e o teto de preço por exemplar (A3 frente e verso e A4 
frente e verso) não poderá passar de R$0,76. 
 
2 – Leitura e aprovação da ata de 11/Setembro/2010 

- Rodrigo “Bob” lê a ata da reunião do CHIST do dia 11 de setembro de 2010, 
secretariada por ele mesmo, que é aprovada por aclamação pelos estudantes presentes na 
reunião. 
 
3 – Retomada da ata de 14/Agosto/2010 e de seus pontos pendentes; 

- Lixeira para o CHIST: Cláudio tinha ficado responsável, mas não obteve sucesso; Liana 
e Laura se uniram à causa; 

- Isadora e Alfredo falariam com a Procuradoria da UFRGS para liberar os documentos 
antigos do CHIST que ficaram na Toca; Pedem que o ofício que Rodrigo “Bob” iria fazer 
solicitando os documentos específicos seja feito de forma genérica, englobando todos os 
documentos, já que o acesso aos documentos para verificar o que queremos está complicado; 

- Ganchos de rede e rede emprestada pelo Mathias ao espaço estão ok; Geórgia não se 
pronunciou sobre sua possível doação de rede, e Mathias ficou responsável de ver com a 
Geórgia se ainda é possível; 

- Maurício ficou responsável de se informar na COMGRAD sobre as questões das 
cadeiras extracurriculares levantadas por Nathália e Isadora e ainda pendentes. 

- Mathias não finalizou o registro de participantes da SAH no sistema da universidade, 
pois segundo ele o Gabriel Focking, técnico-administrativo coordenador da SAH e pelo portal 
do servidor do qual se faz a colocação no sistema, estava fora por estar participando de 
formações profissionais; Está trabalhando nisso, e em duas semanas deve ter terminado o 
trabalho; 
  - Desiste-se da idéia de deixar a chave no cofre do Marcos “Gaulês”, e alguém que tiver 
uma melhor idéia de uso para o cofre pode botá-la em prática. 
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4 – Resposta de Matheus Giacomoni a Rodrigo “Bob” sobre proposta de reunião 
 - Como bem descrito na ata da reunião de 11 de Setembro último, Matheus Giacomoni 
ficou responsável de dar confirmação até as 18h da segunda-feira dia 13/09 para Rodrigo 
“Bob” em relação à proposta da atual gestão do CHIST de fazer 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; 
 - Como relata e dá fé Rodrigo “Bob”, por volta do meio dia da segunda feira dia 13/09 
Matheus Giacomoni o cantatou informando que o pai de um amigo próximo de muitos deles e 
também membro do Movimento, Fábio Viecili, que é conhecido por quase todos da atual 
gestão CHIST, veio a falecer, e que não puderam conversar com os membros em relação à 
proposta; Rodrigo “Bob” disse prontamente que entendia, e que pensava que não teria 
problema se a resposta fosse dada nos próximos dias; 
 - Na quarta-feira dia 15 de Setembro o mesmo Matheus Giacomoni veio ao CHIST, 
onde Rodrigo “Bob” se encontrava, tendo vistas a responder a proposta; Disse Matheus 
Giacomoni que os membros do “Movimento” conversaram, e que chegaram à conclusão de 
que já haviam debatido muito suas propostas, que a forma de organização e estrutura que 
pensavam ao Centro de Estudantes já estava madura e muito bem estabelecida, e pensavam 
que uma solução só seria dada por meios eleitorais, portanto, não estariam dispostos a abrir 
com os membros da atual gestão do CHIST o debate das idéias e propostas, não aceitando, 
pois, a proposta de reunião de debate proposto pela atual gestão do CHIST; 

- Rodrigo “Bob” relata que perguntou para Matheus Giacomoni porque, se eles tinham 
críticas ao atual CHIST, não vieram no início ou no decorrer do ano contatar o CHIST sobre 
todas estas questões, já que o CHIST sempre se mostrou aberto e sempre convidou-os às 
reuniões, de forma a agregar e construir um Centro de Estudantes melhor e cada vez mais 
plural ao invés de fazer uma movimentação paralela e excludente, com convites a pessoas 
específicas; Matheus Giacomoni se limitou a dizer que isto talvez tenha sido um erro, que se 
tudo decorresse outra vez talvez fizesse diferente, mas agora eles já tinham suas propostas 
estabelecidas e estavam muito determinados nisto. 
  
4 – Relato da reunião do CHIST com o Diretor do IFCH 
 - Solicitado pela direção do IFCH, o CHIST teve uma reunião com o Diretor do Instituto, 
Temístocles Américo Corrêa Cezar, dia 1º de outubro às 17h no gabinete do diretor; Foram 
representando o CHIST Alfredo, Rodrigo “Bob”, Antônio “Topo”, Mathias e Isadora; Na 
reunião, que durou entorno de 2h30min, esteve também presente o Prof. Luis Dario Teixeira 
Ribeiro, coordenador da COMGRAD, no explicitado motivo do Diretor não estar só na reunião; 
 - Logo no início da reunião, em uma fala ininterrupta de mais de 1h, usando de tom 
irônico e sendo um tanto arrogante para tentar nos acuar, o diretor colocou que discordava da 
"Nota Sobre o CONSUNI" divulgada pelo CHIST em 23 de setembro, reclamando de vários 
pontos que achava que eram equívocos e inverdades, e disse que ficara muito chateado, que 
nós estávamos “escrevendo muito mal a História”; Nós respondemos a todos os pontos 
levantados, e ele passou a nos respeitar mais, sendo que no final da reunião era visível que o 
Diretor queria criar um clima o mais amistoso possível; Embora tenha continuado com algumas 
ironias e reclamações, viu que ia ter que ceder em vários pontos. 
 - Os principais pontos e determinações tratadas e saídas da reunião foram: 
  ·Em relação à parte da “Nota” em que “chamamos ele de autoritário”, disse 
que era uma inverdade, que a Direção sempre esteve aberta aos estudantes e que a atitude 
tomada por ele durante o CONSUNI foi para proteger os estudantes e a Isadora, representante 
discente; Colocamos posteriormente que o que divulgamos na “Nota” é que foi “uma decisão 
autoritária”, seja ela da natureza da função de presidir o CONSUNI ou não, e que não foi uma 
ofensa pessoal já que sempre nos referimos ao “diretor do IFCH”; O diretor argumentou 
dizendo que a representante discente chegou atrasada à reunião do CONSUNI e que a 
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solicitação de inclusão de pauta foi feita indevidamente; Perguntamos então se o modo como 
fizemos a solicitação de inclusão de pauta era indevida, por ofício e com antecedência, e o 
diretor respondeu que esta não era uma forma indevida e que as pautas podem inclusive ser 
sugeridas no início das reuniões; 
  · O Diretor confirmou a versão dele sobre a perda da Toca e sobre o novo 
Espaço, dizendo que não tinha sido responsabilidade dele agente ter perdido a Toca já que 
recebeu uma procuração da procuradoria da UFRGS informando que o espaço seria da Letras e 
apenas escreveu “ciente” e assinou, e disse que se comprometeu com a nova Diretora do 
Instituto de Letras a não mais entrar em contendas por espaços físicos; E que foi ele quem 
primeiro contatou o chefe do Departamento de Genética para viabilizar o novo Espaço para o 
CHIST; Contrapomos seus argumentos dizendo que este processo da procuradoria sobre a 
Toca nem ao menos nos foi apresentado, e os alunos, os mais interessados, não chegaram 
nem a ser informados; Quanto à solicitação ao chefe do Departamento de Genética, 
relembramos o Diretor que fomos nós (na pessoa do Alfredo e do Mateus Ranzan) quem vimos 
o espaço, conversamos com várias pessoas da Genética para verificar se o espaço era utilizado, 
e que fomos nós que mostramos ao Diretor o espaço que estava inutilizado, e ficamos meses 
esperando a viabilização do novo Espaço; Depois destas nossas interpolações, ele voltou atrás 
neste último ponto, dizendo que estava se referindo ao “primeiro contato formal com o 
Departamento de Genética”; 
  · O Diretor informou que recebera várias ocorrências dos seguranças quanto às 
nossas festas dizendo: “isto não é uma ameaça, é um aviso: se vocês não estão contentes com 
o espaço, devolvam pra mim”; Avisou, pois, que não gostaria de receber mais uma ocorrência 
da segurança, e se isto acontecesse, seria obrigado a tomar o nosso Espaço; Avisou-nos que o 
espaço não era adequado para confraternizações e que qualquer coisa que acontecesse 
repassaria a responsabilidade para nós; Mostrou-nos então uma cópia do caderno de 
ocorrências da segurança, a partir do qual colocamos que só havia duas ocorrência: a primeira, 
que fazia mais de um ano, e tratava-se do caso do estudante (que nem era da História) que 
urinou no muro do Instituto por não saber onde era o banheiro; e a outra que foi assinada às 
22h10min, horário em que era acordada a permissão das festas; O Diretor então reconheceu 
que foi um erro os seguranças irem às 22:10 tentar acabar com tudo; disse que era 23h o 
horário (que ele tinha tratado com a filosofia) acordado, e perguntou se recebemos este ofício; 
Dissemos que não, que recebemos o que pedia somente o comunicado com 7 dias de 
antecedência; conversamos e ficou acordado que até às 23h30min (+- o horário final dos 
ônibus) nós temos liberação pra fazer as confraternizações – nada foi falado sobre o aviso de 7 
dias; A direção comprometeu-se em mandar o novo ofício com o acordado ao CHIST; 

· Ele disse que as questões menores, como referentes ao espaço, deviam ser 
tratadas diretamente com ele, mas explicamos que levamos ao CONSUNI, pela Isadora que é a 
representante discente, porque apesar agirmos conforme o combinado, os seguranças 
seguiam nos incomodando as 22:30; Cobramos que ele fosse claro conosco, e ele disse que 
avisou os seguranças, mas recuando disse que acontecem trocas nos guardas da Rudder que 
acabam não sabendo o que fora combinado; 

· Informou – mostrando a solicitação – que os problemas de estrutura do IFCH, 
reivindicados por nós, foram encaminhados, e que mesmo assim continuávamos exigindo; 
dissemos que precisávamos da resposta formal à solicitação, como dito no ofício, pois isto era 
a nossa garantia frente a todos os alunos do curso e frente à direção do IFCH; A Direção 
comprometeu-se em enviar uma resposta falando dos encaminhamentos; Mas para isto, fez 
uma longa faça sobre como tudo é lerdo na UFRGS, de como a Universidade nunca teve tanto 
dinheiro, porém faltam funcionários e espaço (por causa da mata atlântica que não pode ser 
derrubada, etc.); Comentou que o pedido encaminhado possivelmente demore um bom 
tempo para ser feito, pois entra no final de uma fila imensa de pedidos, assim como outras 
reformas recentes no IFCH, que segundo ele, levaram de sete a nove meses para serem 
iniciadas; 
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  · A Direção se disse disposta a abrir a discussão da paridade, como acham que 
deve ser feita, em período não às vésperas das eleições ao IFCH; 
 - No final da reunião, ambas as partes reafirmaram suas posições, o CHIST mantendo o 
que foi divulgado na “Nota” e o Diretor se dizendo chateado e ofendido com a “sucessão de 
inverdades” da “Nota”, mas, como dito anteriormente, em um clima amistoso. 
 
5 – EGEH 

- Mathias contatou a empresa Transmacega e o Seu Zé, e Isadora contatou Rodrigo 
Lazzari; Durante a própria reunião Mathias confirmou com o Seu Zé o ônibus para o EGEH; 

· Ônibus de 44 ou 46 lugares, pelo custo de R$ 1.400,00 ida e volta a Pelotas; 
- Alfredo sugere que cobrarmos R$20,00 dos alunos que forem, sem considerar um 

possível auxílio da SAE; Se sair o auxílio, diminuímos o preço ou dividimos entre os 
participantes; 

- A data de saída será dia 12 de novembro, sexta-feira às 23h ou meia-noite, ainda a 
decidir; A volta não foi decidida, pois dependerá da programação do encontro e dos 
estudantes que forem a Pelotas; 

- Liana (na noite) e Mathias (na manhã) são os únicos responsáveis pelas inscrições 
para o ônibus do Encontro; Só está na lista quem pagar o total dos R$20,00, e tem que pagar 
exclusivamente para eles; Cabe salientar que a inscrição do encontro é mais R$40,00, e deverá 
ser paga à organização do EGEH; 

- A princípio teremos apenas um ônibus; Se em uma semana houver mais de 40 
inscrições, pensamos em uma solução para tanta gente; Foi citado o ônibus da Unisinos, que 
aparentemente tem lugares sobrando, e o com a FAPA (da qual o Maurício ficou responsável 
de falar com seus contatos); 
  
6 – Campeonato de futebol do CHIST 

- Rodrigo “Bob” sugere convocarmos um representante de cada time do curso para 
integrar a organização. Cláudio posiciona-se contra a reunião específica do campeonato e 
sugere alguns locais como o Pão dos Pobres e a Quadra Maldita (?). Rodrigo “Bob” recorda que 
o Gabriel Luzzi havia sugerido a quadra do Araribóia, onde não teríamos custos com as 
quadras, desde que não cobrássemos inscrição para participar do campeonato, o que é aceito 
por aclamação; 

- A idéia do campeonato seria fazer um churrasco após os jogos, o que seria 
complicado sem o auxílio financeiro dos participantes; Ademais, a presença de um árbitro para 
os jogos exigiria um custo; Marcos Gaulês posiciona-se contra pagar um juiz; Surge a idéia de 
Gustavo “Alemão” e Cláudio serem os árbitros, visto que estão lesionados; tais questões 
referentes ao campeonato ficaram de ser resolvidas em reunião específica; 

- Em relação aos custos, portanto, define-se que na reunião de organização do 
campeonato definiremos alguém (possivelmente Gabriel Luzzi, que já estava fazendo o 
contato) para entrar em contato com os administradores da citada quadra do Araribóia para 
esclarecer que a inscrição para o campeonato não visaria lucros, apenas suprir os custos, 
dando uma módica contribuição para o churrasco e o pagamento do juiz; Após divagações 
sobre a metodologia do campeonato, fica decidido que os interessados na organização farão 
uma reunião específica para definir datas (mas que estas sejam em dezembro), métodos e 
premiações; 

- A reunião fica marcada para o dia 3/11, quarta-feira, às 17h no CHIST, com um 
representante de cada time/barra, sendo os responsáveis por convocá-los: 

 · /10 diurno, Gabriel Tortelli; 
  · /10 noturno, Maurício; 
 · /9 diurno, Antônio “Topo”; 
 · /9 noturno, Mathias; 
 · /8 diurno, Antônio “Topo”; 
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  · /8 noturno, Eduardo Machado Fagundes; 
 · /7 diurno, Rodrigo “Bob”; 
 · /7 noturno, Alfredo; 
 · Barras anteriores, convidar por email ou por conhecidos. 

 
7 – Apoio a construção da oca no Instituto de Psicologia 
 - Como solicitado pelos colegas do IP que estão empenhados na construção da oca, 
que visa à criação de espaços estudantis na Universidade, o CHIST apóia a edificação por 
aclamação de todos os presentes na reunião, solicitando aos estudantes que estiverem 
disponíveis que ajudem em sua construção. 
 
8 – Proposta do CAEG de reunião dos DAs do Campus do Vale 
 - Por aclamação dos presentes, o CHIST responde ao CAEG que apóia e esta disposto a 
participar da proposta de construção de uma reunião periódica entre os DAs do Campus do 
Vale para tratar dos assuntos que nos dizem respeito e que são próprios do nosso campus, 
como a segurança, a estrutura, o espaço físico e a escassez de serviços básicos à noite, entre 
outros. 
 
9 – Manifesto do CAPP 
 - Rodrigo “Bob” lê aos presentes o “Manifesto do CAPP” que foi entregue a sua pessoa, 
que fala que o CAPP apóia toda iniciativa dos estudantes do IFCH e do movimento estudantil 
que vise à melhoria da qualidade do ensino; 
 - Salienta-se que o documento foi entregue sem carimbo e assinatura, e foi arquivado 
no CHIST pela Isadora. 
 
10 – Balanço das Reinvindicações Frente ao IFCH 

- Os principais compromissos firmados pela direção foram: 
· Questões de infra-estrutura: Temístocles se comprometeu em reunir o abaixo 

assinado dos alunos com assinaturas de professores e funcionários e encaminhar por 
protocolo para a SUINFRA e para a Prefeitura Universitária do Campus do Vale, com cópia para 
o excelentíssimo reitor da Universidade; 

- Surge a idéia de que nós, estudantes, talvez devamos direcionar nossas críticas e 
sugestões à reitoria e à SUINFRA sem intermediários; 

- Outras questões de infra-estrutura: 
· Papel higiênico: o Diretor comprometeu-se que a partir de então a reposição 

ficará a cargo do IFCH, que a questão já foi encaminhada e que nos próximos dias devemos ter 
mais reposições; Se isso não acontecer, colocou-se a disposição para que comuniquemos 
diretamente à direção; 

· Horário do laboratório de informática: estão em busca de um bolsista SAE 
que fique até as 21h, mas esta pessoa ainda não apareceu; 

· Lâmpadas queimadas: podemos falar diretamente à direção que eles trocam. 
· Telefones públicos: a direção disse que desconhecia que os telefones haviam 

sido retirados, mesmo que isso já faça dois anos, e comprometeu-se em contatar a Oi para 
resolver o problema; 

· Questão dos espaços: o Diretor Temístocles nos garantiu que assim que a Clê 
sair, o espaço que é do CECS será garantido ao CECS; Sobre os outros espaços disponíveis, 
havia a possibilidade da sala da telefonia, que o diretor não pensa como um espaço para os 
estudantes, visto que é logo ao lado de muitas salas de professores; 

- Alfredo sugere a seguinte idéia: faz-se as novas licitações para o xerox, de duas 
empresas concorrentes, que ficariam na atual sala da telefonia (abre-se mais uma porta e 
pode-se dividir a sala ao meio porque é grande); O espaço do Stefanini, ao lado do 
CHIST, ficaria liberado e o CHIST poderia ocupá-lo, e os alunos da Políticas Públicas (que o 
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Diretor pediu que fossem acolhidos pelo CECS na atual Clê, pois não há espaço) poderiam ficar 
com o atual espaço do CHIST; 

· Essa idéia foi compilada da seguinte forma: "Nós no Stefanini, CAPP no CHIST, 
CECS na Clê, CADAFI no CADAFI"; 

· Se quisermos levar isso adiante, temos que chamar o pessoal do CAPP para 
nos apoiar, afinal, também é interesse deles ter um espaço próprio; 

- Formou-se uma reflexão geral sobre a reunião com o Temístocles, com as seguintes 
questões: 

· Será que queremos um prédio de 10 andares, e ver o Campus do Vale 
tornando-se uma PUCRS? Somos a favor de a Universidade tomar e destruir o morro? Não há 
outras alternativas para a expansão da Universidade? 

· Alfredo coloca a idéia de que nós acreditamos que essa expansão deve ser 
feita com qualidade em todas as esferas, o que é aclamado por todos; 

- Como os espaços estudantis não estão garantidos na biblioteca atual quando esta for 
transferida para o novo prédio no espaço da nova biblioteca, vamos apoiar a proposta da 
Direção do IFCH de destinar metade da atual BSCSH aos Centros de estudantes quando na 
reunião do CONSUNI de novembro, que será encaminhado como prometido pela Direção do 
IFCH, visando à transformação da atual biblioteca em um espaço para os quatro centros 
estudantis. 

- Decide-se que se levará à reunião do CONSUNI de novembro, também, a idéia do 
Diretor Temístocles de haver uma audiência pública da Direção com os estudantes uma vez a 
cada semestre, visando formalizar o compromisso com estas reuniões; 

- Quanto à questão da paridade, que a Direção do IFCH comprometeu-se em abrir a 
discussão, por oito (8) votos a favor, dois (2) contra e uma (1) abstenção, ficou decidido que 
esse assunto será tratado na primeira reunião do CONSUNI de 2011, em março; 

- Quanto a questão das turmas grandes, decidiu-se que nas passagens em sala destas 
semana da /10, passaremos uma listinha com a pergunta "você concorda que seja criada uma 
terceira turma com menos alunos?" e um espaço para assinaturas; Veremos o resultado e 
decidiremos o que fazer na próxima reunião, com a indicação de que a questão seja levada à 
Plenária do Departamento; Maurício ficou responsável de fazer esta folha; 

- Mathias ficou responsável de falar com o professor Enrique Padrós para pedir que o 
seminário de educação dado neste semestre também o seja no primeiro semestre do ano que 
vem; 

- Rodrigo “Bob” coloca a questão, e decide-se que ficará como uma proposta do CHIST 
para 2011 lutar para que os professores do setor de Ensino de História da FACED possam 
orientar os TCCs da licenciatura e do bacharelado. 

- Liana e Caio farão contato com os outros DAs para seja marcada uma reunião para: 
 · Fazer um balanço das garantias e pontos que ficaram pendentes ou 

inviabilizados na reunião com a Direção do IFCH de 14 de outubro; 
 · Debater a proposta da Direção de levar à reunião do CONSUNI de novembro a 

proposta de destinar futuramente o espaço da BSCSH para os Centros de Estudantes; 
 · Apresentar a proposta do CHIST de remanejo dos espaços estudantis 

provisórios – como o do CHIST – e dos xerox do IFCH. 
  
11 – Assembléia Eleitoral 

- Assembléia eleitoral ficou marcada para os dias 27/10 às 17h30min e dia 28/10 às 
11h30min na frente do espaço do CHIST; Feita em dois turnos para abarcar os alunos do 
diurno e do noturno; Vale lembrar que cada aluno só poderá votar uma única vez; 

- A pauta é exclusivamente: 
· Formação da comissão eleitoral; 
· Definição do calendário eleitoral; 
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- Cláudio se disponibilizou a formar a comissão, e levará um modelo de estatuto 
eleitoral usado nas eleições do ano passado. Mathias ficou responsável de falar com Eduardo 
Peruzzo, vendo a possibilidade de também ser indicação do CHIST para formar a comissão 
eleitoral; 
  
12 – Assalto ao Espaço 
 - Fez-se de conhecimento de todos que ainda não sabiam que o CHIST foi assaltado na 
noite de 21/09 para 22/09; Rodrigo “Bob” garante que fechou a porta e a porta de ferro 
quando saiu entorno das 20h da terça feira dia 21/09, e Mathias que abriu o Espaço na manhã 
de quarta-feira dia 22/09, fechando-o antes da aula, e sendo aberto novamente pela Laura no 
intervalo, próximo às 10h, quando os matérias já não estavam mais lá; O registro foi feito junto 
à segurança da Universidade pela Nathália, pela Isadora e pelo Rodrigo “Bob” no momento em 
que o roubo foi detectado, próximo às 14h, (ficou-se um bom tempo procurando pelos 
arredores e conversando com todos pra ver se realmente alguém não teria pego ou visto 
alguém pegar), e o documento emitido pela segurança se encontra no CHIST; Os seguranças 
disseram que averiguaram os vídeos das câmeras, mas nada foi encontrado; Nenhuma parte 
do Espaço teve sinal de arrombamento; 
 - Foram roubadas nove (9) mochilas vermelhas e pretas, duas (2) bolsas pretas e três 
(3) caixas de camisetas que estavam à venda no CHIST; Além disto, foram roubadas fardos de 
latas que estavam guardadas no Espaço; 
 - O prejuízo para o CHIST foi calculado entorno de R$600,00; 
 - Isadora ficou responsável de comprar um cadeado e uma fechadura de cadeado para 
se colocar na porta; Outras solicitações visando a segurança serão feitas frente à Direção do 
Instituto, como a colocação de grades nas janelas e a troca da porta; 
 - Na próxima reunião se decidirá, depende muito se o dinheiro da SAE já estiver 
disponível, se mandaremos ou não fazer novas mochilas. 
 
13 – Próximas atividades do GT de Extensão 

- O CHIST fará na semana de 8 a 12 de novembro, com a temática História e 
Antropologia, mais um seminário do ciclo de extensão, tendo no mínimo uma mesa de gênero 
(à responsabilidade da Nathália) e outra com temática indígena, exemplificando alguns 
enfoques que se pode dar nessa relação entre as duas disciplinas; 

- Maurício e Matheus “Gordo” pensam em fazer alguma atividade (filme, roda de 
chimarrão e debate) referente à Semana da Consciência Negra, o que é aprovado e aclamado 
pelos presentes. 
  
14 – Passagens em Sala 
 - Passagens em sala na 4ª feira (20/10) e na 5ª feira (21/10), na manhã e na noite; 
 - Distribuir informativos, divulgar a assembléia, falar da reunião do campeonato de 
futebol, falar do EGEH e, nas salas da /10, passar a enquete sobre as turmas cheias e a possível 
luta por uma terceira turma. 
 
15 – Festa dia 28/10 
 - Isadora propõe, o que é aceito por aclamação por todos os presentes, que se faça 
uma festa no Espaço dia 28 de outubro, quarta-feira; 
 - Rodrigo “Bob” fica responsável por enviar o ofício à Direção. 
  
Próxima reunião: 
 - 27 de novembro, sábado, às 18h, no 3º andar da CEU, após o processo eleitoral. 
 

* * * 
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Presentes: 
Alfredo Campos Ranzan 
Antônio D’Amore de Melo 
Caio Guimarães Dorsa 
Cláudio Klippel Borges 
Eduardo Machado Kuchne Fagundes  
Guilherme Luiz Krucinski Tortelli 
Isabela Lisboa Berté 
Isadora Talita Lunardi Diehl 
Jacson Schwengber  
Laura Spritzer Galli 
Liana Severo Ribeiro 
Marcos Santos Machry 
Mateus Campos Ranzan 
Mathias Inacio Scherer 
Maurício da Silva Dorneles 
Rodrigo Moraes Alberto 
Tiele M. Bertol* 

 
Não tendo mais nada a adicionar, e com esperanças de que a excêntrica experiência de 

fazer reuniões à luz de velas no escuro devido à falta de luz se repita mais vezes, encerramos e 
lavramos a ata. 

 
 

"Seis é ímpar."  
ALBERTO, Rodrigo ~Bob~ M., 2010. 

 
 

_________________________ 
Laura Spritzer Galli 

11 de Setembro de 2010 
 
 

_________________________ 
Rodrigo “Bob” Moraes Alberto 

11 de Setembro de 2010 
 
 

*Não é estudante da História. 
**Os originais se encontram assinados. 
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– ANEXO – 
 

Movimentação Financeira de Setembro de 2010 

 

Data Descrição Entrada Saída 
 

 
Saldo inicial  R$ 2.351,22  

  01/set Juros da poupança  R$       0,96  
  01/set camiseta Msociais  R$      15,00  
  01/set caixa café  R$      10,00  
  02/set Mochila grande  R$      50,00  
  08/set camiseta promoção  R$       8,00  
  08/set impressao eptc 

 
 R$   0,75  

 08/set rabo quente 
 

 R$   5,10  
 08/set chave p/ cofre 

 
 R$   6,00  

 08/set erva chimarrão 
 

 R$   2,60  
 09/set Juros da poupança  R$       1,11  

  10/set pastas & durex 
 

 R$   8,30  
 13/set carteirinha nova  R$       5,00  

  14/set Juros da poupança  R$       0,38  
  14/set camisetas promo  R$      28,00  
  15/set troco café   R$       5,00  
  15/set carteirinha 2 via  R$       7,00  
  15/set café & coador 

 
 R$   4,68  

 16/set Juros da poupança  R$       0,23  
  16/set ganchos p/ rede 

 
 R$ 34,60  

 17/set troco café   R$       2,00  
  20/set Juros da poupança  R$       0,58  
  23/set Juros da poupança  R$       5,00  
  24/set mochila média  R$      45,00  
  24/set Juros da poupança  R$       0,80  
  27/set carteirinha Tri  R$       5,00  
  27/set Juros da poupança  R$       1,84  
  

 
Total de entradas  R$    190,90  

 
Saldo do mês 

 
Total de saídas 

 
 R$ 62,03   R$    128,87  

 
Saldo final do mês  R$ 2.480,09  

   


