
REUNIÃO CAHIS – 19/04/16

Presentes:  Yuria,  André,  Mavi,  Larissa,  Fernando,  Hector,  Caliel,  Thiago,  Hecke,

Gabriela, Amanda, Marcelo, Yonara

Pautas:  29  de  Abril/  EREH/  Festa-evento  facebook/  Publicação  relatorias/

Mochilas

INFORMES

- Sara: Reunião de Setor

Sara: deu os repasses gerais, e destacou uma discussão a respeito da empresa júnior de

Sociais. Acontece que, nas últimas reuniões não haviam outros representantes discentes,

e nesta última, alguns vieram pedindo esclarecimentos sobre assuntos passados e etc.

André: destacou que só a galera de História estava indo. E que futuramente, isso pode

cair sobre nós de alguma forma. Então fez a proposta de falar com os outros CA’s. a

proposta foi aprovada. Mavi e Lari irão daqui a pouco para a reunião do DCE, e farão

um informe a respeito. De qualquer forma, todos concordaram que seria interessante

discutir essa questão com os outros CA’s em outro espaço também (perdão, mas não

lembro se seria feito em uma reunião presencial, ou num grupo no facebook.. alguém

pode esclarecer?)

- Mavi: falou sobre a carta que precisava ser escrita para as passagens da SAH, pediu

ajuda do pessoal que estava presente e era da SAH. (assunto resolvido).

- Fernando: protocolo da festa está feito. Discussão prossegue na pauta Festa.

EREH

- Mavi: como o EREH começa dia 26/05, temos até 26/04 (terça) para pedir ônibus.

Alguém precisa ir amanhã, quarta, na PRAE, ver os documentos que precisa. 

- Dani lembrou que já tem uma nota convocatória oficial.



-  Larissa vai  na  PRAE.  Fernando  e  Yonara ficarão  responsáveis  pelom  ônibus

também, caso saia. 

- Larissa postará sobre quem quer ir no EREH no grupo de História geral. 

29 DE ABRIL

- Mavi propôs fazer oficina de cartazes da quinta. Proposta aprovada, e será dia 28, à

noite, 18h, para o ato de sexta. Dani cria o evento.

- André postará no grupo de História sobre não ter aula sexta.

-  Fernando mandará email para o Dehis pedindo que não tenhamos aula na sexta, e

convidando o professores a ir também. 

FESTA DOS XXXTREMOS

- Fernando comentou que o protocolo da festa já está feito. Disse que pode rolar treta de

aumento do preço de aluguel  da churrasqueira.  Se isso ocorrer,  correremos atrás de

outros lugares. Fernando informará o quanto antes sobre isso. 

- Definir o lugar até NO MÁXIMO terça que vem.

PUBLICAÇÃO RELATORIAS

Ficou decidido que o pessoal de Comunicações fica responsável.

Sara comentou que seria necessário “filtrar” as relatorias antes de postar, tirando nomes

e questões muito pessoais. 

Conversamos que seria legal uma “uniformidade” nas relatorias postadas, ou seja, que

elas seguissem um mesmo padrão. Por isso Sara filtrará as relatorias e postará no blog/

na página. (Portanto, Sara nunca mais fará relatorias haha). Fernando se disponibilizou

pra ajudar. 

PASSAGEM DE SALAS



A proposta foi do Casso, pensando no que foi discutido em Assembleia. Como Casso

não estava presente, e enviou tudo explicadinho num papelzinho, Hecke leu e expôs. 

Entendemos que é importante passar nas salas sim, mas que isso não precisa ser feito

com uma frequência específica.

Hector comentou que, por outro lado, todos sabem da existência da reunião do Cahis

sempre no mesmo horário, e que podem comparecer quando quiserem. Hector concorda

com a passagem em salas, mas reitera que é importante o boca a boca.

Hecke concordou  com Hector,  fazendo  um depoimento  que  emocionou  o  Fernando

haha.  Disse  que  foi  numa  conversa  de  corredor  com o  Fernando  que  ele  resolveu

começar a ir nas reuniões. Com isso quis dizer que falando de amigo pra amigo, gera

uma identidade e identificação de poder se apropriar desse espaço também. 

Após um momento de muito amor, voltamos ao foco e ficou decidido que haverá uma

passagem em salas, mas que todos os ficam responsáveis por ir falando informalmente

com os amiguinhos. 

Quem passará em cada sala:

GRR2016 – diurno: Thiago.

GRR2016 – noturno: Amanda.

GRR2015 – diurno: Hecke.

GRR2015 – noturno: Gabriela.

GRR2014 – diurno: Hector.

GRR2014 – noturno: Caliel.

GRR2013/12/11/10/1997 – não somos mais  turma,  ou nunca fomos,  ou nunca mais

seremos. Vamos falando com os amiguinhos.


