
RELATORIA REUNIÃO CHIST – 13 de janeiro de 2013 

 

 

Presentes na reunião: Liana Severo, Guilherme Lauterbach; Mariana Schleder; Yuri 

Alves e Antônio D’Amore de Melo (Topo). 

 

Pautas: 

 - Informes; 

 - Recepção dos bixos; 

 - Cronograma de reuniões; 

 - Repasse COREHI; 

 - CONEHI; 

 - Currículo do curso; 

 - Calouradas; 

 - Articulação sobre valores de cópias e impressões no Vale. 

 

______________________ 

 

 

1- INFORMES: 

 

Yuri: 

- Aumento da passagem dos ônibus urbanos; 

 - Reunião na última quarta-feira – 09 de janeiro - (GT Luta); 

 - Participação dos rodoviários e encaminhamento para segunda-feira (14 de 

janeiro), no SIMPA; 

 - Possibilidade de ato ainda essa semana; 

 - Ponto principal: ilegalidade do aumento. 

 

 

2- RECEPÇÃO DOS BIXOS: 

 

- Guia dos Bixos; 

 - Liana ficou de fazer a revisão, com ajuda do Guilherme L. e Mariana; 

  

- Ver com Departamento e COMGRAD se haverá em 2013 a reunião de boas-vindas aos 

bixos e, caso ocorra, a possibilidade de fala para o Chist; 

 - Mariana ficou de informar; 

 

- Churrasco; 

 - Ver local; 

 - Topo informou a impossibilidade de ser no mesmo local do ano passado (Bom 

Paladar); 

 - Yuri ficou de entrar em contato com Mister Xis. 

 - Data para o churrasco: fim de semana pós matrícula.  

 

- Mochilas 2013; 

 - Necessário procurar novo fornecedor; 

 - Yuri ficou de ver quem faz as mochilas do DCE; 



 - Ficou acordado que as pastas e bolsas que sobraram desse ano serão vendidas no 

dia da matrícula, com diminuição de preço; 

 - Pela diminuta saída das mesmas, em 2013 serão feitas apenas mochilas. 

 

 

3- CRONOGRAMA DE REUNIÕES: 
 

- Devido ao comparecimento de poucas pessoas na reunião, foi optado por esperar as 

matrículas e, em próxima reunião, organizar as mesmas a partir dos horários de cada um. 

 

4- REPASSE COREHI: 

 

- O Conselho ocorreu nos dias 08 e 09 de dezembro, onde foi decidido a data do EREH 

para os dias 29, 30 e 31 de março, com o propósito de ocorrer anteriormente ao ENEH; 

 

- Participantes: UCS, UFRGS, UFSC, UFPR; 

 

- Título do evento: Historiador(a): em construção; 

 

- As mesas e os GDs foram organizados conforme segue abaixo: 

 - GDs: 

  

GDs fixos:  

GD Legalização- Unisinos (ver com eles)  

GD Gênero- UCS  

GD Movimentos Sociais- em aberto: UCS vê a possibilidade com a UFSM  

GD Bandeiras da FEMEH- UFRGS  

GD de pagas- UCS  

GD de regulamentação da profissão de Historiador- UFRGS e UFPR  

GD sugerido:  

GD de Cotas- UFPR 

 

 - Mesas: 

 

1 - Sobre a regulamentação da profissão de Historiador - Título: ‘Regulamentação: por 

quem, por que, pra quem?’; 

 

2 - Mesa 2 - Título: Universidade no mercado de trabalho ou mercado de trabalho na 

Universidade; 

 

3 - Formação do profissional de História/Currículo/Dicotomia Bacharel Licenciatura - 

Título: ‘Licenciar não é pesquisar? E o pesquisador, não pode ensinar?’. 

 

 

- Ações específicas que ficaram sob responsabilidade do CA da UFRGS: 

  

 - Entrar em contato com Unisinos sobre GD de legalização (Liana); 

 - Fornecer as bolsas que ‘sobraram’ do EREH 2012 –  

 - Viabilizar o GD de bandeira de lutas da FEMEH; 



 - Viabilizar o GD de regulamentação – conjuntamente com UFPR; 

 - Coordenar e achar os nomes para a mesa de abertura, sobre regulamentação: 

  - um representante da ANPUH (possivelmente o Benito) e um representante 

da FEMEH (sem nome definido – aceitamos sugestões). 

 - Fazer a comunicação (blog e impressão de jornal); 

 

- Sobre a Coordenação Regional; 

 - nenhuma escola mostrou condições de levar sozinha a coordenação; 

 - optou-se por dividir o trabalho entre: UCS, UFRGS, UFSC. 

  - a divisão será apenas até o EREH, onde pretende-se chamar nova reunião 

para decidir que escola ficará com a Coordenação; 

 

- Organização de Pré-EREHs: 

 

 - pensar em possibilidades para chamar os bixos a participarem; 

 - possível atividade para calouradas; 

  

- Solicitação de ônibus para o EREH (Mariana). 

 

5- CONEHI: 
 

- Data: 18 3 19 de janeiro de 2013. 

- Local: Recife – Faculdade de Educação – UFPE; 

 

- Coordenação Nacional: UFRGS, UBBA, UNIFESP. 

 

- Em reunião de dezembro foi votado, recebendo aceitação da maioria das escolas, a troca 

da data do CONEHI de dezembro de 2012 para janeiro de 2013; 

 

- Pauta principal: ENEH 

 - Local: UERJ; 

 - Sem data definida; 

 - Sem tema definido. 

 

6- CURRÍCULO 

 

- Como enviado em relatoria da reunião do colegiado, a proposta para reestruturação do 

currículo deverá ser feita por um Núcleo Estruturante vinculado a COMGRAD. 

 - ficou acordado em reunião do colegiado que o Departamento apenas votará - em 

colegiado ou plenária – as proposta do núcleo citado, sem poder intervir nas discussões 

sobre o currículo; 

 

- Participantes do núcleo: Rivair, Padrós, Benito, Guazzeli, Temístocles e Dario. 

 

- Sobre a solicitação de participação discente no núcleo: 

 - a participação discente foi apontada em reunião de colegiado como sendo 

informal, ou seja, participando das reuniões, mas não tendo direito a voto. 

 



- Na reunião do Chist ficou clara a preocupação em relação a não participação direta de 

discentes no núcleo, assim como a necessidade de intervenções que possibilitem um 

diálogo maior com os discentes na construção do currículo; 

 - Ações imediatas: 

  - Topo ficou de falar com o Dario para saber as especificidades do Núcleo e 

as possibilidades de participação discente; 

  - Mariana ficou de escrever informe sobre a situação para ser enviado, 

conjuntamente com a relatoria da reunião de colegiado, a todos os discentes do curso de 

história; 

  - Ficou acordado que no dia 25 de fevereiro haverá a primeira reunião do 

GD de currículo – horário: entre 18:30 e 19hs. 

   - pauta: discussão de textos sobre currículo (Liana e Mariana); 

discussão sobre currículo UFRGS; 

 

7- CALOURADAS: 
 

-  Possibilidade de retomar as calouradas no início das aulas; 

 

- Possíveis atividades: 

 - Pré- EREH; 

 - Discussão sobre Departamento e Reforma do Currículo. 

 

8- CÓPIAS E IMPRESSÕES NO VALE: 

 

Topo: 

- Falou com a professora Regina Xavier que se propôs a organizar alguma ação para a 

diminuição do valor das impressões nos Xerox do Campus do Vale; 

 

 - organizar articulação entre Chist e professores; 

 - necessário, anteriormente, conversar com a Clê e o pessoal da matemática; 

 


