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Reunião do CHIST, 13/12/2013, 9° andar da Casa do Estudante, às 18h30min. 

 
Presentes: Alessandra Santos (/13), Antônio “Topo” D’Amore de Melo (/8), Bruno Batista (/13), 

Gabriel Devitte (/13), Guilherme Lauterbach (/12), Leonardo Eggres (/13), Liana Severo Ribeiro 

(/10), Lueci Silveira (/11), Mariana Reinheimer Schleder (/11), Samantha Parisotto (/13), 

Vanessa Ames Schommer (/12). 

Pautas: 

1- Informes 

2- Legalização da Gestão 2013/2014 “Com Pedras e Sonhos nas Mãos” 

3- Semana Acadêmica de 2014 

4- Recepção dos Bixos/Calouradas 

5- Repasse Corehi/Conehi 

6- Turmas C’s 

7- Planejamento 2014 

 

1 – Informes 

Mariana:  

A) CEB de posse da gestão do DCE de 2014. Apesar de, inicialmente, termos 

tirado de boicotar a posse do DCE da direita, ela foi, pois ficou sabendo que a esquerda 

(Juntos, Anel, Daefi, Daeca...) iria em peso. Todos do Chist concordaram que, devido à 

situação que se configurou no momento, esta foi à decisão mais acertada. No início, a 

atual gestão buscou, em suas falas, por um lado, uma unidade com a oposição, falando 

que temos de lutar em conjunto a favor de questões dos estudantes (suco no R.U, por 

exemplo), e, por outro lado, tentou esvaziar o caráter político-ideológico-partidário do 

novo DCE (de direita e ligado ao PDT, PP e companhia). Em contrapartida, a os grupos 

de oposição presentes afirmaram que não existe a chance de unidade, pois há 

incompatibilidade de projetos políticos entre DCE e oposição. A direita já começou a 

atropelando o CEB, visto que marcou uma cerimônia de posse para sexta (13/12) sem 

passar pelas entidades de base. Entretanto, de positivo do CEB foi tirado e escrito 

quatro notas: 1) de apoio à ocupação e repúdio a ação da Polícia Militar na reitoria da 

Unisinos; 2) De apoio à ocupação da UFPEL; 3) Apoio a luta dos estudantes da UFSM 

contra a implementação da EBSERH; 4) Apoio ao CAAR em relação às irregularidades 

do concurso para docente de Direito Penal e Criminologia. Por fim, Mariana 

questionou a apresentação dos grupos de esquerda como uma oposição unificada, 

porque não rolou, anteriormente, uma reunião de balanço dos grupos que perderam o 

DCE. Pelo contrário, parte dos coletivos esvaziaram uma reunião que havia sido 

marcada no fim de semana passado no Simpa, o que acarretou no cancelamento da 

mesma. 
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B) Informe sobre a situação da Unisinos: Ato ocorrido foi marcado pela truculência da 

Polícia Militar. Entretanto, a ocupação continua. 

C) Ocupação da reitoria da UFPEL: terminou hoje, mas teve, pelo menos, uma vitória 

parcial: o R.U baixo de R$ 7 para R$ 2. 

D) EBSERH na UFSM: apesar da resistência dos estudantes, numa manobra do reitor, 

extra-consun, foi assinado um termo aprovando a EBSERH na universidade. Vamos 

ver qual será o desenrolar dessa história. 

 

2- Legalização da Gestão 2013/2014 “Com Pedras e Sonhos nas Mãos”. 

- Topo comenta que precisamos legalizar o mais rápido possível a gestão, para não passarmos 

pelas mesmas dificuldades deste ano, onde tivemos que correr atrás da Comissão Eleitoral de 

2012 para efetuar isto no meio do 1° semestre de 2013. 

- Alessandra comenta que a Laura, enquanto representante da Comissão Eleitoral de 2013, 

ficou responsável de realizar esta tarefa. De qualquer maneira, ela vai entrar em contato com a 

Laura para verificar se tal intento já foi realizado. 

 

3 – Semana Acadêmica de 2014 

- Está previsto para ocorrer, juntamente com os Salões de Iniciação Científica, Extensão e 

Ensino, entre os dias 20 e 24 de outubro e não mais no primeiro semestre - o que, geralmente, 

acontece. 

- Liana comentou que o CEL conseguiu, via ofício, a garantia que a Semana Acadêmica deles 

ocorrerá no primeiro semestre. 

- Encaminhamentos 

 - Primeiramente, Topo e Devitte irão falar com a chefia de departamento (Guazzelli –

 chefe-, Mara –  vice) no dia 17/12. Para isso, Topo irá atrás da resolução do CNE, a qual 

 instituiu que os cursos terão 19 semanas de aula por semestre e não mais 16.  

 - Vanessa verificará a posição de outros DA’s sobre o assunto através de um balanço  

 que o Piranha (Educação Física) fez sobre a questão.  

 - De qualquer modo, Mariana fará um ofício para apresentarmos na plenária de 

 departamento em março de 2014, solicitando a realização da SAH no 1° semestre.  
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4 – Recepção dos Bixos/ Calouradas 

A recepção dos Bixos ocorrerá em três momentos. Como serão atividades de complexa 

realização, nos dividimos em comissões para organizá-las. As questões mais práticas serão 

decididas nas comissões e depois, caso exista discordância, aprovadas pelo grande grupo. 

 

- 1° momento: durante o vestibular (05, 06, 07 e 08 de janeiro. É necessário verificar quais os 

locais de provas para a História). Responsáveis: Alessandra, Leo, Samantha e Vanessa. 

  

 -Lauterbach: vai enviar para a lista de email um texto para ser entregue nos dias do 

 vestibular até dia 18/12. Poderemos sugerir alterações até o dia 21/12. Ele irá falar 

 com o Josias se há como fazer uma arte até o natal. 

 

-2° momento: matrícula (segundo o calendário acadêmico, ocorrerá de 05 a 23 de fevereiro. 

Precisamos ver, acho que com a Comgrad, quais serão os dias do curso de História. A 

Samantha ficou responsável por isso). 

  

 -Entrega de documentos no Decordi. Responsáveis: Leo, Devitte e Samantha. 

  - Será distribuído no dia os panfletos que sobrarem do vestibular e o material  

  restante de campanha da chapa. 

  

 - Matrícula no Vale. Responsáveis: Alessandra, Devitte, Leo e Topo. 

   - Temos que vender o máximo de mochilas possíveis! 

  - Usar o Guia dos Bixos atualizado (Lauterbach mandará a versão mais perto da 

  data). 

  - Na conversa que farão com a chefia do departamento, Devitte e Topo  

  verificarão se haverá espaço para uma fala do Chist na mesa de apresentação  

  do curso. Caso ocorra, precisamos ver o que e quem falará. 

 

- 3° momento: atividades de integração. 

 - Praia. Responsáveis: Devitte, Leo, Lia e Samantha. 

 - Porto Alegre: Lauterbach, Lueci, Topo e Vanessa. 

 

- Calouradas: decidiremos na próxima reunião de gestão. 
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5- Repasse Corehi/Conehi 

 

- Corehi: Devitte e Mariana vão mandar a relatoria do encontro; saiu o indicativo de fazermos, 

na páscoa, o Ereh em Porto Alegre. 

 

- Conehi:  

 - Será em Porto Alegre, provavelmente, entre os dias 14, 15 e 16 de fevereiro. 

 Proposta de regional Sul de Seminário de Construção do Encontro, onde haveria a 

 abertura de pontos, debates e depois encaminhamentos. 

 - 22/12: reunião Online, via Skype, da FEMEH, onde se acertará os últimos detalhes do 

 Conehi. Participaram da reunião: Devitte, Mari, Liana e Vanessa. As duas últimas não 

 tem certeza se poderão no dia. 

 

6- Turmas C 

 

- Temos certeza que foi aprovado em plenária, da qual não fomos avisados, a não abertura de 

turmas C para Média Oriental e Brasil II. 

- Vanessa irá falar com Paulo (secretário do departamento) para solicitar esclarecimento sobre 

a falta de comunicação ao CHIST, pedir a relatoria da plenária e a distribuição de tarefas 

docentes para o próximo semestre. Também enviará um ofício para Comgrad pedindo o n° de 

estudantes previstos para cursar as disciplinas do próximo semestre. A partir disto pensaremos 

melhor nas ações que tomaremos. 

- Nota criticando a não comunicação do Chist da plenária e outras questões correlatas: Mari 

vai fazer e enviar até dia 17/12. Teremos até o dia 19/12 para fazer correções. Depois disso, 

vamos socializar a nota. 

 

7 – Planejamento: decidiremos como e quando vamos fazer na próxima reunião 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 20 DE JANEIRO DE 2013, ÀS 18H, NA CEU. GT DE COMUNICAÇÃO 

LEMBRARÁ A TODOS DA REUNIÃO. 
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Nada mais tendo a acrescentar, encerro e lavro a presente ata. 

 

______________________ 

Antônio D’Amore de Melo 

(A orginal encontra-se assinada) 


