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CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010 “É Só Chegar!” 
Ata nº 7 – Reunião de Gestão do dia 17 de Abril de 2010 – 3º Andar CEU – 14h 

 
Pautas: 
 -Semana Acadêmica; 
 -Chaves; 
 -Seminário “Mulheres & Feminismos”; Evento Interdisciplinaridade; 
 -Saída de Campo Jaguarão; 
 -FEMEH e EGEH; 
 -Debates: Parque Tecnológico; Cinechist; Profissionalização do Historiador; 
 -GTs; 
 -Churrasco; 
 -Festa; Aniversário do Marx; 
 -Decoração/Pintura da Sala; 
 -Utilização do E-mail do CHIST; 
 
1 – Saída de Campo Jaguarão 
 -Organizar festa pós-evento “Mulheres & Feminismos”, cuja grana irá para quem for a 
Jaguarão (e tiver se disposto a ajudar na festa e/ou contribuir à festa); Alfredo, Amanda, 
Geórgia, Cláudio e Diego se dispuseram a organizar. 
 
2 – Festa de Aniversário do Marx (192 anos, dia 5 de Maio) 
 -Após uma levemente-longa discussão, definido que será na quarta-feira (5/5); Geórgia 
marcará o CV; Mathias estará lá no dia; Isa e Matheus “Gordo” irão ver bandas; 
 
3 – Chaves 
 -Após ampla discussão, foi decidido: sem chaves na portaria; As chaves serão por 
duplas; Seguem a seguinte escala: 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
10h - 10h30min 

Mathias 
Rodrigo “Bob” 

Laura 
Amanda 

Mathias 
Rodrigo “Bob” 

Laura 
Amanda 

Mathias 
Rodrigo “Bob” 

Tarde   Milene   

Noite 
8h - 8h30min 

Mathias 
Rodrigo “Bob” 

Alfredo 
Mateus “Theo” 

Geórgia 
Diego 

Rodrigo “Bob” 
Liana 

Matheus “Gordo” 
Cláudio 

-As mesmas pessoas da escala são responsáveis por prezar pela organização da sala e 
por “higienizá-la”,  
 -Escala e observações (de que como somos alunos, o CHIST talvez não abra 
necessariamente em um horário fixo) serão coladas no lado externo da porta; 
 
4 – FEMEH e EGEH 
 -Discussão sobre a participação do CHIST; Mathias mandará um e-mail dizendo que 
pretendemos mandar alguém; Geórgia e Matheus “Gordo” farão contato com outros centros 
acadêmicos que têm contato próximo; 
 -Os últimos três citados no parágrafo anterior, mais o Cláudio e a Liana, demonstraram 
interesse e se dispuseram a participar das reuniões da FEMEH; Os cinco deverão acompanhar 
as discussões pelo grupo de discussões da FEMEH; 
 -Importância de que exista uma continuidade na participação de quem estiver 
envolvido na FEMEH representando o CHIST; 
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5 – Churrasco 
 -Adiado pelas festas; 
 -Quando alguém achar um lugar, Seicho-no-iê! Faz-se o churrasco; 
 -Proposta: fazer na CEFAV; 
 
6 – GTs 
 -Patrimônio: Milene informa que quanto às goteiras, internet, telefone e a porta da 
sala, o IFCH foi informado, e devido a vários passar e repassar das coisas a se fazer, se 
estabeleceu um “enrolation-front”; Bob falará com Jacson para dar um jeito no PC; 
 -Tesouraria: Alfredo salienta para cuidar o caderno; 
 -Organização da sala e dos textos: prezar por isto; Só se aceita doação de textos se (1) 
estes estiverem separados de acordo com as áreas da estante e (2) se houver espaço para tal - 
se o espaço para a área não estiver abarrotado; 
 
7 – Debate Profissionalização 

-Matheus “Gordo” se dispõe a dialogar e articular o debate (principalmente com 
personas da Educação Física, que têm uma posição já bem estabelecida); 

-Possibilidade de se pensar um evento chamando pessoas à discussão (professores, 
alunos, etc.), para +- 12/Junho; 
 
8 – Decoração/Pintura da Sala 
 -Rodrigo “Bob” e Laura propõem a pintura e decoração da sala, o que é aceito por 
unanimidade, a sala pode ser um lugar de manifestações artístico-plásticas; “Deixar ir 
acontecendo” as intervenções; A frente da sala também pode ser pintada; 
 -Oficina de stencil do evento “Mulheres & Feminismos” pode ser feito na sala, já 
propiciando algumas intervenções no espaço; Matheus “Gordo” sugere que uma das 
atividades de pintura da Semana da Consciência Negra, em que está envolvido, poderia ajudar 
na decoração do espaço, e ser feita em alguma parede; 
 -Rodrigo “Bob” e Laura sugerem a colocação de redes em pontos estratégicos do 
espaço (dentro e fora da sala), o que é aclamado com salvas de palmas por todos; Única 
preocupação seria como fazer os furos no concreto maciço do serviço público, o que Rodrigo 
“Bob” se dispôs a pensar uma solução; 
 
9 – Utilização do Grupo de E-mails do CHIST 
 -Traçou-se uma discussão sobre a utilização do e-mail (a prioridade para assuntos da 
gestão, assuntos da UFRGS, políticos, etc.); A impossibilidade de se estabelecer um critério no 
que se “deve” ou “não se deve” mandar para o grupo de e-mails, trás a necessidade das 
pessoas que a utilizam prezarem pela consciência de para quê se está utilizando a lista do 
grupo do CHIST e para quê ele existe, em vista que muita gente não tem tempo de 
acompanhar todas as mensagens; 
 -Sugestão da utilização de colchetes [blábláblá] ou parênteses (blábláblá) no assunto 
da mensagem, se esta não for um assunto diretamente ligado á gestão; 
 
7B – Debate Parque Tecnológico 
 -Idéias políticas e CHIST: balanço do debate e o lugar destas discussões na relação com 
os alunos do curso de História e com o CHIST; 
 -Diego falou sobre como se passou o protesto no dia da votação, no CONSUN; 
 
10 – Evento “Mulheres & Feminismos” e Seminário “História e Interdisciplinaridade” 
 -Apresentação da programação e conclamação à participação (27 e 28 de abril); 
 - Ciclo de Extensão: sim ou não?; Explicação sobre a idéia dos outros seminários do 
ciclo; 
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 - Decisão: sim; Proposta de temática/mês proposto/responsáveis: 
  ·Abril: Mulheres & Feminismos (Nathália e Milene); 
  ·Junho: Profissionalização do Historiador (“Bob” e Matheus “Gordo”); 
  ·Agosto: Movimentos Sociais, com saída de campo (Diego, Mathias e Geórgia); 
  ·Setembro: Indígenas e Antropologia (Alfredo e Gamba); 
  ·Outubro: História e Literatura (“Bob” e Laura); 

·Novembro: “Ensaio Geral” – apresentação de trabalhos de alunos para os 
colegas, com debate das idéias (Liana, Mathias e Laura); 

 
11 – Jornal do CHIST 
 -Prorrogar o aceite de artigos, crônicas, etc., até 30/abril; 
 -Engordar o jornal com espaço para os GTs, divulgação do curso de extensão e da 
Semana Acadêmica da História; 
 
12 – Semana Acadêmica 
 -Pantheón já está reservado; Tentar fazer em outro lugar? Se der, deu, senão, está 
ótimo; 
 -Fazer a festa com o DAECA; (God save our souls!) 
 
13 – Próxima Reunião de Gestão 
 - 4/maio, terça-feira (17h45min – 18h45min); 
 - 17/maio, segunda-feira (11h45min – 12h45min); 
 - 29/maio, sábado (17h). 
 
Presentes: 

Alfredo Ranzan 
Amanda Manke 
Cláudio Klippel 
Diego Vitello 
Gabriel Luzzi 
Geórgia Manfroi 
Laura Spritzer Galli 
Liana Ribeiro 
Matheus “Gordo” Gomes 
Mateus Ranzan 
Mathias Scherer 
Milene Bobsin 
Rodrigo “Bob” Moraes Alberto 

 
Não tendo mais nada a adicionar, e precisando dormir - pois amanhã tenho aula de 

Contemporânea II – encerro e lavro a ata. 
 
 

“Quem muito escolhe o pior pega.” 
Yo-Ho! Hasta siempre! 

 
 

_________________________ 
Rodrigo “Bob” Moraes Alberto 

17 de Abril de 2010 
*Os originais se encontram assinados. 

 


