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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 6 – Reunião de Gestão do dia 13 de Março de 2010 – Sala X da CEU 

 
Pautas: 

- Festa no CV (23/03/10); 
- EREH; 
- Jornal; 
- Plenária do Departamento (22/03/10); 
- Xerox; 
- Parque Tecnológico; 
- Extensão; 
- Mudança de Currículo; 
- Churras (27/03/10); 
- Semana Acadêmica 2010; 
- Espaço. 

 
1 – Festa no CV (16/03/10) 

- Bruna Marques (/09) e Isabela Berté vão comprar 50 fardinhos de latão Polar no 
Carrefur; 

- Mathias e Diego vão estar no Vale para receber, às 15h; 
- Bar: Primeiro horário será da Isadora (/08), Cláudio, Isabela Berté; Depois confirmar 

com o pessoal que for saindo das aulas para ir assumindo o posto; 
· Bixos estão convidados a ficar no bar também!. 

 
2 – EREH 

- Milene vai providenciar o ofício segunda-feira para tentar o ônibus da UFRGS; 
- Geórgia ficou de ver os orçamentos com as empresas do ano passado; 
- Um pessoal ficou de fazer pedágio para arrecadar um dinheiro e baratear a viagem: 

Diego, Dionysius, Alex, Liana, Isadora Librenza (/10), Matheus “Gordo” e Cláudio. 
· O local: Fernandes Vieira com a Osvaldo; 
· Sexta-feira às 16h e sábado às 15h; 

- Geógia ficou de fazer um “Livro Ouro”. 
 
3 – Jornal 

- O jornal será bimestral, com a primeira edição prevista para entre o dia 26 e dia 31 de 
Abril; 

- Até o dia 10 de abril os interessados devem mandar os textos; Os textos devem ser 
escritos por alunos da História e conter no máximo uma página; 

- O CHIST terá um espaço no jornal para alguns temas específicos; 
- Claudio fará um e-mail de divulgação, nele deve conter a explicação que os textos 

serão sujeitos à avaliação. 
 
4 – Plenária do Departamento (22/03/10) 

- RDs (representantes discentes) fiquem ligados!; 
- Bixos que estiverem interessados podem ir também; 
- Assuntos: monitorias e Semana Acadêmica (pedir liberação da última semana de 

maio para os professores). 
 
5 – Xerox 

- Tá circulando um abaixo-assinado para que se pressione o Instituto e o Stephanini 
por um xerox mais barato; 

- A próxima plenária para discutir isso será no dia 17 (quarta-feira) às 17h30min. 
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6 – Parque Tecnológico 

- Audiências públicas para tratar do tema: 
· 23/03 (terça) às 14h, no Campus do Vale; 
· 31/03 (quarta) às 18h, no Campus do Centro; 

- Discussão no CHIST para debater o Parque Tecnológico: 
· Dia 30 (terça) às 17h; 
· Bruna já fez a arte; 
· GT comunicação vai divulgar; 
· Isadora (/08) vai mandar um e-mail para o DCE participar da discussão; 
· Os Responsáveis por tocar o debate e abrir o CHIST no dia são: Bruna, Geórgia 

e Dionysius. 
 
7 – Extensão 

- Bolsista: Alfredo e Nathália fizeram um projeto que já está sendo encaminhado com a 
solicitação de um bolsista que ajude a cobrir um programa de extensão de 120h; 

· Palestra sobre o feminismo: Entre 20 e 25 de abril; 
· Palestra sobre a regulamentação da profissão do historiador: ainda em 

Março, de acordo com a disponibilidade do Prof. Benito; 
- Isa (/08) fará o ofício solicitando a sala para os eventos; 
- Alfredo vai à portaria segunda-feira ver que dias tem disponível. 

 
8 – Mudança de Currículo 

- Geórgia vai entrar em contato com o grupo de alunos da /09 que se organizou para 
ver a mudança de currículo; 

- Isadora (/08) falará com o Eduardo Neumann e com o Gabriel Focking para ver que 
dia é possível fazer este debate; Isadora (/08) também fará o ofício para pedir a liberação do 
Gabriel Focking. 
 
9 – Churras (27/03/10) 

- Vai ser feito pelo sistema de venda de ingressos; Mathias é o responsável pela 
tesouraria geral; Cada um vai vender os ingressos na suas barras; 

- Esquecemos de estipular um valor; 
- Vai ser no Beverly Hills (pagaremos 50 pila pelo aluguel); 
- O dinheiro tem que ser entregue para o Mathias até 25/03; 
- Compras: Isadora (/08), Geórgia, Cláudio e Mathias; 
- Assadores: Luiz Felipe “Pato Branco” e Alfredo (se quiserem). 

 
10 – Semana Acadêmica 2010 

- Quarta-feira (17/03, manhã) e quinta-feira (18/03, noite), e na manhã da /09: passar 
em sala com a lista de sugestões de temática; 

- 24 (manhã) e 25 (noite) de março: 1ª assembléia para decidir o tema; 
- 30 (manhã) e 31 (noite) de março: 2ª assembléia para decidir o tema; 
- 8 a 23 de abril: montar a programação; 
- Restante do tempo: divulgação; 
- 24 a 28 de maio: Realização da Semana Acadêmica; 

 
11 – Espaço 

- Não vou reproduzir aqui a escala porque é uma baita mão, a menos que vocês 
queiram muito; Será colocada direto lá na folha do espaço; 
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- Lembrando que o João trabalha na Biblioteca pela manhã, e o Matheus “Gordo” 
trabalha em algum lugar no Vale, então, se precisarmos revezar as chaves podemos usá-los 
como chaveiros!; 

- Alfredo, tu tá com as chaves novas? Leva elas pra gente distribuir. 
 
 

* * * 
 
 

_________________________ 
Isadora Talita Lunardi Diehl 

13 de Março de 2010 


