
RELATORIA DO CAHIS
Dani, Dounis, FHC, Alice, Luis, Gabi, Caetano, Valentina, Tiago, 

INFORMES

na assembleia foi deliberado que alguém vai mandar um e-mail para o departamento para 
acrescentar 3 nomes discentes na comissão que está debatendo a questão do busto do Suplicy 
(Jaque, Luana e Celso). DOUNIS VAI FAZER ISSO.

PAUTAS

EREH

• Foi conversado com o chefe do setor, ele disse que não poderá fazer nada quanto ao 
ônibus da UFPR, pois passou do prazo. Ele relatou que levando a lista dos 
interessados ele poderá apresentar na reunião orçamentaria do setor para pagar as 
passagens individualmente.

• Está aberta as inscrições do EREH.
• As passagens ficam entorno de 120R$ pela catarinense.
• Existe uma lei onde estudantes viajam de graça em ônibus interestaduais, caso não 

tenha não tenham nenhum estudantes, caso tenha fica metade da passagem
• organizar uma van entre os estudantes
• proposta de fazer uma rifa para ajudar na van 
• organizar um multirão para financiar a van
• seria mais viável um ônibus, tem que ligar para as empresas de ônibus
• comentam algo em 3000R$ o ônibus. 
• Fica mais fácil van pois tem mais contatos, seria para 15 pessoas, em torno de 1000 

R$ cada.
• No ereh vai ter uma reunião do coereh sobre fechar um ônibus da femeh para ir pro 

acre
• DANI, VALENTINA, ALICE vão fazer orçamentos para ônibus.
• Ver como funciona a ida com o pessoal de menor
• posicionamentos contra pois alguém teria que se responsabilizar lá, e no caso seria o 

cahis e a coereh
• pegar dinheiro com o DCE
• o dce enfrenta as mesmas dificuldades com ca
• explicar a situação pelos estudantes.
• Fazer uma segunda lista
• existem várias listas, e elas não estão organizadas
• GABI escreve e publica uma nota em relação aos menores de idade
• chamar uma reunião do pessoal interessado em ir pro EREH
• tem gente que quer ir e não tem tempo de ir pra reunião
• achar um formulário e deixar em algum lugar para o pessoal assinar
• se for puxar uma reunião, fazer isso essa semana
• a grana do cahis depende da mochila e da festa
• fazer uma festa/bazar para ajudar a van

ENCAMINHAMENTOS DA PAUTA
• fazer orçamentos DANI, VALENTINA, ALICE; decidi no grupo do cahis o 

melhor orçamento, (até dia 12/05)



• uma nota no grupo de história sobre alguém tem van VALENTINA
• depois do orçamento deixar formulário no cahis para as pessoas que vão
• depois do orçamento fazer levantamento de grana

FESTA
• ficou para dia 04/06, depois do EREH
• ainda não foi confirmado para ser na CEU, a previsão de orçamento é de um 

custo de 300R$ pela noite. Os horarios é entre as 14h as 22h. Quando confirmar 
o locar vender os ingressos

• começar a vender os ingressos
• a lari já está fazendo os ingressos
• vender na SAH
• 5R$ para os calouros
• exemplo do pessoal de direito, o pessoal montou uma playlist atraves de envios 

no evento da festa
• o andré ficou de agilizar o carro para comprar as bebidas
• criar uma comissão de limpeza

ENCAMINHAMENTOS DA PAUTA
• vai ser dia 04/06- o FHC vai confirmar o local hoje
• vai ser R$10 pra calouro, R$12 pra veterano, na hora 15R$ para geral
• Dounis confirma o som na próxima reunião (17/05)
• OPEN de caipira e GAMY, venda de cerveja

REUNIÃO EXTRA
• ficar para a próxima semana
• o pessoal não responde no facebook

 
JORNAL O GRITO

• chamar a reunião para sexta, sendo o jornal independente do cahis
• poderia funcionar como aproximação dos alunos ao centro acadêmico

ENCAMINHAMENTO DA PAUTA
• cahis ajudar a divulgar a reunião de reorganização do jornal (13/05), 

caetano vai fazer isso


