
CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010 “É Só Chegar!” 
Ata nº 3 – Reunião de Gestão do dia 19 de Dezembro de 2009 

 
Pautas: 

- Mochilas e camisetas; 
- Carteirinhas; 
- Churrasco; 
- Recepção dos bixos; 
- Semana Acadêmica; 
- Propostas do GT de Comunicação; 

 
1 – Mochilas e camisetas 

- Quanto às mochilas ficamos de ver orçamentos; Nathália pode procurar algo por 
Porto Alegre; Cláudio tentou contato com duas lá em Caxias, uma não atendeu e uma senhora 
que fazia o bordado para nós deixou de fazer faz tempo; 

- As camisetas serão compradas pelo Alfredo (depois do incansável debate sobre as 
cores). 

 
2 – Carteirinhas 

- Mathias e Cláudio estão providenciando a documentação para a EPTC (crêem que 
terminam isso hoje ou na próxima segunda-feira). 
 
3 – Churrasco 

- Não fiquei até o fim, mas quem ficou disse que foi um SUUUUUUUUUUCESSO. 
  
4 – Recepção dos bixos 

- Desmembrada em três pontos: vestibular, matrícula e semana de eventos; 
- O vestibular vai ser de 10 a 13/01; Dionysius ficou de passar um texto para ser 

distribuído no dia do vestibular; 
· Domingo pela manhã estarão lá: Diego, Aryane e Geórgia. 
· Quarta final da manhã vão estar presentes: Diego, Amanda, Laura, Geórgia e 

Alfredo; 
· Cláudio havia colocado seu nome neste ponto, mas aconteceu algo 

imprevisto e estará fora da área de cobertura ou desligado nesse período de janeiro; 
- Para matrícula no inicio de fevereiro (possivelmente): 
 ·Estaremos com mochilas e camisetas prontas; 
 · Temos que fazer bolo, café e suco (posso ficar encarregado das bebidas); 

· Coletar emails dos bixos; 
· Distribuir informativo cuja pauta é: apresentação do curso e do CHIST, mapa 

da UFRGS, histórico do espaço e aumento de vagas com o Reuni; 
  - Semana de Eventos: no inicio do semestre o CHIST propõe uma semana de integração 
com oficinas, almoços, etc.(precisamos detalhar melhor isso). 
  - Lembrando que: 
  · O inicio do semestre ficou para o dia 08/03; 
  · A festa ficou para o dia 20/03; 
  - Relembrando que: 

· Precisamos enviar as frases para a camiseta. 
  
5 – Semana Acadêmica 

- O Guazelli costuma responder emails?; Ele não respondeu o que eu enviei sobre a 
SAH. 
 



6 – Propostas do GT de Comunicação 
- Reativar blog; 
- Atualizar comunidade do Orkut; 
- Criar um boletim eletrônico mensal para enviar aos estudantes do curso; 
- Colocar um mural no novo espaço e alimentá-lo; 
- Na recepção dos bixos, coletar seus emails; 
- Criar um jornal do curso (possivelmente bimestral). 
 

* * * 
 
Eras isso gurizada, estarei fora até segunda-feira. 
 

Beijos e abraços, 
 
 

_________________________ 
Cláudio Klippel Borges 

19 de Dezembro de 2009 


