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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010 “É Só Chegar!” 
Ata nº 2 – Reunião de Gestão do dia 5 de Dezembro de 2009 

 
Pautas: 

- Carteirinhas; 
- Festas; 
- Itaimbezinho; 
- GTs; 
- Falar com Temístocles; 
- Mochilas. 

 
1 – Carteirinhas 

- Bom como o DCE vai fazer carteirinhas a R$ 3,00, a gente decidiu que as nossas vão 
custar R$5,00 já que R$3,50 destes são para o cara que faz a carteirinha (Moacir); 

- Pra podermos fazer as carteirinhas o Alfredo vai fazer uma prestação de contas; 
- O Cláudio vai pegar na rua Uruguai  os documentos; 
- Quem é RD (representante discente) e não levou seu comprovante de matrícula tem 

que fazer isto; 
- Milene, onde está o CD do Balejos? Precisamos fazer a ata dos RDs e o Mathias 

(comissão eleitoral) precisa assinar; Depois temos que levar no SAE; 
- O prazo pra estar tudo pronto é a matrícula dos bixos, quando estaremos presentes 

pra fazer as carteirinhas deles. 
 

2 – Festas 
- Churrasco nas alturas: pra todo mundo da História no dia 19/12 (sábado); Vai ser no 

terraço da CEU, o Cláudio vai marcar; 
· Vai custar R$8,00 e a ceva vai ser vendida a R$2,50 na hora; 
· Vegetarianos serão contemplados e pagam o mesmo valor, temos que anotar 

nas listas quem não come carne para podermos comprar as coisas; 
· A divulgação cada um vai fazer para sua turma  pessoalmente; O dinheiro tem 

que ser recolhido até o dia 17/12; 
· A Geórgia ficou de fazer um e-mail para o Cláudio enviar, sobre o churras; 

- Marcamos uma festa pro dia 13/03/2010!; 
· Início de aulas e recepção dos bixos; 
· Geórgia vai marcar o DAECA. 

 
3 – Itaimbezinho 

- "Saída de campo" ficou pro final de janeiro, a combinar. 
 

4 – GTs 
- Comunicação: 

· Isadora falou com Amanda pra ver se tua assumia o Orkut do CHIST; Amanda 
topa? (tem que falar com o Cláudio pra ele te colocar de moderadora lá); 

· Blog: Isadora e Cláudio se comprometem a tocar; A proposta é criar um lugar 
onde os alunos da história possam publicar todo tipo de texto, tipo um "jornal eletrônico"; 
Queremos reativar também as divulgações dos eventos do CHIST pelo blog e pelo Orkut; 

· E-mail: Cláudio responsabilizou-se, mas todos têm que entrar no do 
chist.ufrgs@gmail.com pra repassar as coisas; 

- Patrimônio 
· Tesouraria: Alfredo vai continuar fazendo, mas falou com a Laura pra dar uma 

força; 
· Listagem das coisas do CHIST: Mateus “Téo” e Cláudio ficaram de fazer; 
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· O pessoal  do patrimônio tem que combinar de ir à Prefeitura Universitária 
pedir a arrumação da goteira, das chaves e ver se conseguem um mural; 

· Isabela ficou de ver a "cafeteira industrial" daquele cara que ninguém sabe o 
nome. 
 
5 – Falar com Temístocles 

- Tá combinado de irmos falar com o Temístocles sobre o horário absurdo que as 
nossas festas têm que acabar, e também sobre as coisas do espaço que pedimos e não vieram; 
Todos estamos convocadíssimos; 

- Dionysius vai confirmar se pode ser na 5ª feira de manhã (falar com a Ilga, na sala do 
Diretor). 

 
6 – Mochilas 

- Geórgia e Dionysius vão olhar os modelos e os preços; 
- Alfredo vai encomendar 3 modelos de camisetas: uma com o logo, outras duas com 

frases; Mandem idéias para as frases das camisetas!. 
 
Proxima reunião: 

- 19/12, às 14h, no terraço da CEU, antes do churrasco. 
 

* * * 
 
Desculpa este relato mal feito, mas estou na correria, e qualquer dúvida eu explico 

melhor! 
 

Abraços, 
 
 

_________________________ 
Isadora Talita Lunardi Diehl 

5 de Dezembro de 2009 


