
CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 5 – Reunião de Gestão do dia 24 de Fevereiro de 2010 – 7º Andar da CEU – 18h 

 
Pautas: 

- SAH 2009; 
- Carteirinhas EPTC; 
- Informativo/Calendário; 
- Curso de extensão; 
- Cine-CHIST; 
- Festa; 
- EREH. 

 
1 – SAH 2009 - a SAH que jamais terminará... 

- Marcos “Gaulês” disse que temos alguns problemas e por essa razão ainda não 
podemos solicitar a impressão dos certificados; Marcos “Gaulês” também disse que conseguiu 
encontrar as fichas no Espaço; 
 
2 – Carteirinhas EPTC 

- Ficou acordado que o CHIST vai fazer os cartões TRI com o Moacir como foi feito nos 
anos anteriores. O valor vai ser: R$ 3,00 para que possuir benefício SAE, R$ 5,00 para os 
demais estudantes e para a renovação e R$ 8,00 para a confecção da 2ª via; 

- Ficamos comprometidos em montar uma banca e começar a preencher os 
formulários para adiantar o serviço na 4ª feira, dia 03 de março, das 11h às 19h em frente à 
FACED; Pela manhã ficarão o Alfredo e o Mathias; à tarde a Aryanne, eu (Cláudio) e o Diego; 

- Eu (Cláudio) encaminharei um email do CHIST para todos os estudantes passando 
esse informe. 
 
3 – Informativo/Calendário 

- Vamos elaborar um informativo para passagens em sala na primeira semana. A 
principio passaremos em sala na terça dia 09/03 à noite (neste dia os calouros tem 
“Introdução à História”) e na quarta dia 10/03 pela manhã (aula de “Introdução à História” 
também); 

- Vale lembrar que os calouros diurnos farão as cadeiras obrigatórias de terça à quinta-
feira e os noturnos terão aulas segundas, terças e quintas; 

- A princípio o informativo vai contar com um texto de participação do CHIST (Cláudio 
fará), um de apresentação, um sobre o aumento de vagas (vamos usar o do Alfredo e do 
Mateus) e um do calendário de março do CHIST; Mais sugestões são bem-vindas; 

-Quanto ao calendário: 
· 13/03 – sábado, Reunião do CHIST – Casa do Estudante, sala X (2º andar); 
· 16/03 – terça-feira, Festa no CV; 
· 27/03 – sábado, Churrasco do CHIST; 
· 2,3 e 4 de abril – EREH em Florianópolis. 

 
4 – Festa 
 - Decidiu-se que será dia 1/03, 3ª feira, no CV. 
 
5 – Curso de Extensão 
 - Programamos para abril alguns dias de atividades sobre o feminismo; A Nathália vai 
falar com a Celi Pinto e pedir algumas indicações; 

- O Alfredo e a Nathália, junto com o Gabriel Focking – que é um colega recém 
formado, participante do CHIST em 2008, que começou a trabalhar na COMGRAD como 
técnico-educacional – estão vendo a possibilidade de incluir esta atividade sobre o feminismo 



dentro de uma “formação continuada” promovida pelo CHIST, e que dure o ano todo, gerando 
assim um único certificado por participante com muito mais horas, e conseqüentemente 
sendo muito mais útil; Parece que agora os técnicos-educacionais podem assinar as atividades 
de extensão (não precisa ser professor), e é possível que consigamos uma bolsa; Na verdade 
ainda termos que estudar melhor o edital, que para a bolsa vai até 12/03. 
 
6 – Cine-CHIST 

- Idéia do Alfredo para usarmos o espaço e o que temos à disposição (TV e DVD); 
- O primeiro filme a ser exibido vai ser: “Cidade Silenciosa” no dia 25/03 às 15h30min 
- A Bruna ficou responsável pelo Cine-CHIST 01. 
 
 

* * * 
 
Presentes: 

Alfredo Campos Ranzan 
Amanda Manke do Prado Lima 
Aryanne Cristina Torres Nunes 
Bruna Emerim Krob 
Cláudio Klippel Borges 
Diego Weidemann Rache Vitello 
Gabriel Rolim de Oliveira 
Marcos Santos Machry 
Mathias Inacio Scherer 
Nathália Boni Cadore 

 Samuel Pereira Marcolim 
 

Eras isso gurizada. Eu tô com um probleminha de horários e conflitos de atividades, 
por isso demorei a fazer a ata. 

 
 

Beijos e abraços, 
 
 

_________________________ 
Cláudio Klippel Borges 

24 de Fevereiro de 2010 


