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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 4 – Reunião de Gestão do dia 4 de Fevereiro de 2010 – 7º Andar da CEU – 18h 

 
No último dia 4 de fevereiro, numa quinta-feira em que os termômetros da cidade 

marcavam 40° graus e a sensação térmica beirava os 56º, neste dia escaldante onde até o fogo 
devia estar sentindo calor... Estavam reunidos na CEU 7º andar alguns dos representantes do 
Centro dos Estudantes de História. O papo girou em torno dos seguintes assuntos: 
 
Pautas: 

- Informativo e Recepção dos calouros na matrícula; 
- Regularização da nossa gestão junto à SAE e à EPTC; 
- Mochilas e Camisetas; 
- SAH 2009; 
- Carteirinhas. 

 
1 – Informativo e Recepção dos calouros na matrícula 

- Aryanne vai escrever uma "apresentação e fazer uma chamada"; a Isadora escreverá 
um "histórico do espaço"; o comandante Mathias vai fazer uma relação das siglas que os 
futuros alunos do curso vão aos poucos se familiarizar, tipo SAE, COMGRAD, CEB, CHIST, DCE, 
FBI, MST, GLS, DECORDI, CPI, PSDB (em outras palavras, Mathias está incumbido de ordenar 
essa sopa de letrinhas do mundo acadêmico); Eu, Cláudio, fiquei responsável por um mapa do 
Campus do Vale (que por sinal não encontrei); Alfredo escreve um texto sobre o aumento de 
vagas na História e outro sobre os problemas da Universidade e o REUNI; 

- Lembrando que a matrícula ocorre dia 22 ou 23 de fevereiro e nós vamos: 
· Colocar um som no espaço, não muito alto pra não atrapalhar a matrícula; 
· Além disso, vender bolo e café; 
· Pelo som, os responsáveis seriam o Alfredo e o Dionysius; 
· Pela confecção dos bolos, Aryanne, Nathália e a Geórgia; 
· Pelo café, a Geórgia de manhã e a Milene de tarde; 
· Cláudio e Diego vão estar por lá, e quem mais puder seria legal comparecer. 

 
2 – Regularização da nossa gestão junto à SAE e à EPTC 

- Eu (Cláudio) e o Mateus estamos legalizando (no bom sentido óbvio) tudo, acredito 
que até 6ª feira no máximo tudo estará como devia estar; Estou com a “Ata de Posse” e a 
prestação de contas, ainda falta pegar o Ofício assinado pelo IFCH e levar tudo na EPTC; 

- Alfredo comenta que já fez a entrega da prestação de contas na EPTC, e tem que 
lembrar a este órgão público municipal que não fizemos nenhuma carteirinha no segundo 
semestre. 
 
3 – Mochilas e Camisetas - a lenda 

- Para as camisetas as frases escolhidas foram essas: 
· "E quem quiser que fique aqui. Entrar para a HISTÓRIA é com vocês" Raul 

Seixas; 
· "HISTORIADORES do mundo, uni-vos"; 
· "Saio da vida para entrar na HISTÓRIA" Getúlio Vargas; 
· "Nunca na HISTÓRIA deste país" Luís Inácio LULA da Silva; 

- (calma, é só uma brincadeira, a última frase não entrou na seleção... =] ); 
- Os irmãos Ranzan já se agilizaram na compra das camisetas; Provavelmente 

estaremos com elas para a recepção dos calouros 
- Quanto às mochilas, em breve estarei repassando o orçamento e confirmando elas 

para o dia da matrícula também. 
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4 – SAH 2009 
- Ficamos com a Milene na segunda dia 08/02 e eu (Cláudio) no dia 09/02 de digitar o 

que é preciso ser digitado; Não sei a que pé anda, pois eu faltei na 3ª. 
 
5 – Carteirinhas 

- Foi tirado que não vamos estar com o DCE e sua proposta "Tri é 3"; 
- Eu (Cláudio) e o Mateus participamos da Reunião com o CEUE, e achamos 

interessante a proposta da cooperativa, uma vez que não fere a autonomia dos DAs; A idéia é 
que façamos em conjunto a entrega dos formulários e os adesivos (tornando dessa forma mais 
barato); Cada DA ou CA é quem decide quanto vai cobrar; No centro, a centralização vai ser no 
DAECA; O Mateus e eu sugerimos, que se for consenso do CHIST podemos usar o nosso espaço 
para entrega e preenchimento dos formulários no Vale; Minha idéia é já termos os formulários 
e começar a operar já no dia da matrícula para entregar as nossas carteirinhas já na primeira 
semana de aula;  
 - Nathália coloca que acha ótimo já na matrícula termos os documentos pra fazer as 
carteirinhas; 
 

* * * 
 
Presentes: 

Alfredo Campos Ranzan 
Aryanne Cristina Torres Nunes 
Cláudio Klippel Borges 
Dionysius Dias de Mattos 
Geórgia Stefânia Manfroi Pinto 
Isadora Talita Lunardi Diehl 
Marcos Santos Machry 
Mateus Campos Ranzan 
Mateus Fiorentini 
Mathias Inacio Scherer 
Milene Bobsin 
Nathália Boni Cadore 

 
 

 
_________________________ 

Cláudio Klippel Borges 
4 de Fevereiro de 2010 


