
CHIST – Centro dos Estudantes de História/UFRGS – Gestão 2010: “É Só Chegar!” 
Ata nº 9 – Reunião de Gestão do dia 26 de Junho de 2010 – 3º Andar CEU – 17h30min 

 
Pautas: 

- Próximos eventos de Extensão; 
- Bus para a ANPUH; 
- Gestão; 
- Festa e confraternização do final do semestre; 
- Campanha contra o DCE; 
- Informe do debate sobre Regulamentação ESEF; 
- Limpeza do CHIST. 

 
1 – Próximos eventos de Extensão 
 - Decidimos que o próximo evento do ciclo de extensão será com o tema “História & 
Movimentos Sociais”, como já havia sido pensado; 
 - A saída de campo se dará como um complemento do seminário, no final de semana 
mais próximo; 
 - Será realizado em agosto; 
 - O seminário sobre “História Indígena & Antropologia” postergamos para mais além. 
 
2 – Bus para a ANPUH 

- Devido à pequena procura (apenas três estudantes) e inviabilidade de fretar mesmo 
uma Kombi, o CHIST não disponibilizará ônibus para a ANPUH de Santa Maria; 

- Sugerimos e instruiremos aos três estudantes que procurem a PROPESQ, a SAE e a 
Direção do IFCH e solicitem auxílio financeiro. 

 
3 – Gestão 

- Trava-se um breve debate sobre a gestão e os coletivos, e a organização no final do 
semestre; 

- Decidiu-se que a reordenação dos horários do Espaço só poderá ser feita a partir de 
Agosto, quando todos estiverem com seus horários e cadeiras sacramentadas. 

 
4 – Festa e confraternização do final do semestre 
 - O CHIST organizará uma festa ou um churrasco aos moldes do último, realizado no 
início do ano, agora no final de semestre; 
 - Mathias irá verificar a viabilidade do “Beverly Hills” e do “Woodstock”. 
 
5 – Campanha contra o DCE 
 - Caio dá os informes e a avaliação dos próximos passos da CEI e da campanha contra a 
corrupção do DCE Livre. 
 
6 – Informe do debate sobre Regulamentação ESEF 

- Mathias e Caio, que estiveram presentes representando o CHIST, deram o relato e os 
informes quanto à atividade sobre regulamentação que houve na ESEF; 
 - O debate estabelecido girou entorno a “será que é bom regulamentar a profissão?”, 
no caso deles, para profissionais de educação física; 
 - Vários dos pontos levantados por eles podemos trazer ao debate que se estabelece 
dentro de nosso curso, inclusive convidando alguns palestrantes e membros do DAEFi para 
falar. 
 
7 – Limpeza do CHIST 

- Estabeleceu-se que dia 9 de julho, às 18h, faremos um mutirão de limpeza no Espaço; 



- Rodrigo “Bob” colocou-se à disposição para levar uma furadeira e instalar os ganchos 
de rede e o suporte de violão no Espaço; Mathias se mostra impaciente e faz cara feia, dizendo 
que isto pode nos trazer problemas; Rodrigo “Bob” diz “sexo” para Mathias; 

- Rodrigo “Bob” também se responsabilizou por levar um aspirador para passarmos no 
carpete, e por congregar mais pessoas ao mutirão de limpeza. 
 
Próxima reunião: 
 - Depois das férias, com dia e horário a combinar. 
 

* * * 
 
Presentes: 

Alfredo Campos Ranzan 
Caio Guimarães Dorsa 
Cláudio Klippel Borges 
Diego Weidemann Rache Vitello 
Geórgia Stefânia Manfroi Pinto 
Isadora Talita Lunardi Diehl 
Liana Severo Ribeiro 
Mathias Inacio Scherer 
Matheus Pereira Gomes 
Rodrigo Moraes Alberto 
 
 
 

_________________________ 
Mathias Inacio Scherer 

26 de Junho de 2010 
 

*Os originais se encontram assinados. 


