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(Lista de Participantes em Anexo)

Pautas:
1) Informes;
2) Processo Eleitoral CHIST 2015-2016;
3) Comissão Eleitoral.

DIURNO
________________________________________________________________________

1) Informes

Mari: começa explicando o porque do processo eleitoral (conseguir benefícios com a 
PRAE ou qualquer solicitação com o IFCH e etc.). 

Gu: informa a situação do DCE perante e criminalização que vem sofrendo da UFRGS, 
dando enfase a visita do secretário do MEC e no ato que teve durante a sua visita; ontem 
(14/10) teve ato do PIBID pois há perigo do mesmo ser excluído e como é importante a 
luta para a sua continuação; Mari fala sobre a criminalização do DCE e da a sugestão de 
fazer atividades de lutas contra essa medida da UFRGS sobre os movimentos estudantis 
e também sobre a luta dos professores do Ensino público no RS também os 
criminalizando, comenta também sobre a Festa no DCE da saúde como importante 
espaço de luta e também para chamar a atenção sobre a situação. Gu fala da eleição do 
DCE e explica que no CEB se abre a possibilidade dos DA de indicarem um aluno do 
curso ou do próprio DA para formar a comissão eleitoral da eleição do DCE.

________________________________________________________________________
2) Processo Eleitoral CHIST 2015-2016

Proposta de Calendário Eleitoral:
19/10 - Divulgação online do edital (Semana do SIC, sem aulas);
27/10 - Inscrição das chapas;
28/10 – Homologação da(s) chapa(s).
 29/10 ao 5/11 - Campanha;
11 e 12/11 – Eleições.



Encaminhamentos:
- Assembleia por decisão unânime de acordo com as datas do processo eleitoral

________________________________________________________________________
3) Comissão Eleitoral

Encaminhamentos:
Rafael Levandovski participará da comissão eleitoral. 

NOTURNO
________________________________________________________________________

1) Informes

Mari:  começa explicando o  porque do processo eleitoral  (conseguir  benefícios  com a
PRAE ou qualquer solicitação com o IFCH e etc.). 

Gu: informa a situação do DCE perante e criminalização que vem sofrendo da UFRGS,
dando enfase a visita do secretário do MEC e no ato que teve durante a sua visita; ontem
(14/10) teve ato do PIBID pois há perigo do mesmo ser excluído e como é importante a
luta para a sua continuação; Mari fala sobre a criminalização do DCE e da a sugestão de
fazer atividades de lutas contra essa medida da UFRGS sobre os movimentos estudantis
e  também  sobre  a  luta  dos  professores  do  Ensino  público  no  RS  também  os
criminalizando, comenta também sobre a Festa no DCE da saúde (Outubro na rua) como
importante espaço de luta e também para chamar a atenção sobre a situação. Gu fala da
eleição do DCE e explica que na CEB se falou da possibilidade dos DA de indicarem um
aluno do curso ou do próprio DA para formar a comissão eleitoral da eleição do DCE.

Guevara: salienta que CHIST estará vendendo trufas na festa do DCE na sexta se esta
for confirmada. 

Greice: comenta sobre a situação dos técnicos do IFCH com a mudança de suas jornadas
de trabalho e de como essa mudança irá prejudicar no funcionamento do Instituto como
um todo. (COMGRAD's e biblioteca fechadas na parte da noite com essa mudança de
horário.). 

Douglas: passa que terá Reunião da II Marcha Zumbi dos Palmares no Bar da Carla, Rua
Lobo da Costa e que a presença de todos é bem vinda.

________________________________________________________________________
2) Processo Eleitoral CHIST 2015-2016

Douglas: fala que ter uma chapa de oposição não é algo danoso para o curso e nem para
o CHIST pois o “pessoal do curso sempre foi muito unido”. 

Mari:  reitera a posição falha da reitoria de dar apoio a criminalização dos colegas de
faculdade e da como exemplo o processo de ocupação do atual espaço do CHIST como
um símbolo de luta estudantil contra essa criminalização da luta estudantil. 

Alice: fica muito feliz com a participação do pessoal na Assembleia e diz “estou muito
orgulhosa com o nosso centro acadêmico”



________________________________________________________________________
3) Comissão Eleitoral

Alice:  comenta que a comissão eleitoral  normalmente é definida pelo o pessoal  mais
antigo do curso e cita dois nomes que estariam dispostos a participar (Rhenan e Luana).

Mari: fala como é importante da comissão eleitoral ser bem ativa no processo eleitoral
para uma maior ciência dos alunos do decorrer da eleição. 

Greice: explica que quem participar da comissão eleitoral  não pode estar vinculado à
nenhuma das chapas mas o que não impede de participar da gestão do CHIST. 

Encaminhamentos:
- Assembleia decide por unanimidade que os dois nomes citados pela Alice participarão
da comissão eleitoral mesmo os dois não estarem presentes na Assembleia: Rhenan e
Luana.
A mesa  gostaria  de  salientar  a  sua  grande  desenvoltura  e  como  foi  lakradora  nas
Assembleias.


