
*Reunião do CAHIS UFPR* 

Data: 18/10/11 

Hora: 17h30 

Local: CAHIS 

Presentes: Becca, Hellen, Vágner, Bê Negão, Guio e Augusto. 

 *Pauta* 

   1. 

   Informes; 
   2. 

   Congresso; 
   3. 

   EREH Sul; 
   4. 

   FEMEH; 
   5. 

   ENADE; 
   6. 

   Plenária DEHIS; 
   7. 

   CEB. 

   1. 

   *INFORMES* 

Hellen informa que essa sexta feira haverá audiência pública de lançamento 
da campanha contra os agrotóxicos. 

 Becca informa que nessa quinta, às 19h, haverá uma mesa organizada pelo DCE 
sobre as ocupações de reitoria que rolaram pelo Brasil no último período. 

 Hellen informa que estão havendo diálogos latino americanos puxado pelo 
SENGE. 



 Becca informa que irá falar na semana acadêmica de história da UFU sobre 
função social do historiador no dia 03 de novembro. 

 Hellen informa que esse fim de semana haverá o seminário estadual do EIV. 

 Becca informa que irá à SM para uma atividade da comunicação, e que está 
tentando articular uma atividade de pré-EREH por lá. 

 Becca entrou em contato com uma menina de Maringá que quer conhecer a 
FEMEH. 

   1. 

   *CONGRESSO DE ESTUDANTES UFPR* 

Na sexta, sábado e domingo tem congresso de estudantes da UFPR. Será um 
espaço importante de articulação do ME geral da UFPR. Embora não tenhamos 
conseguido tirar delegados por estarmos sem gestão, é importante que o 
pessoal do CAHIS participe ao máximo possível desse espaço. Também 
divulgaremos, pelo boletim do CAHIS, a programação do congresso para o 
curso. 

*Hellen manda o boletim do CAHIS.* 

   1. 

   *EREH Sul* 

O ônibus já está reservado. 

Temos ainda que entregar ofício, formulário do site da PRAE, convocatória 
EREH, lista de estudantes – na PRAE. *Hellen entrega essa documentação na 
PRAE. Becca manda lista de estudantes.* 

 Entendemos ser importante haver lugar no ônibus também para outras escolas 
do PR que não tenham conseguido articular um ônibus próprio. *Becca entra em 
contato com outras faculdades.* 

 Hellen divulga o EREH no facebook e faz questionário online para inscrições 
no ônibus. 

 *Pré EREH* 

Oficina com fontes do dops no arquivo público, com debate sobre abertura dos 
arquivos. 



Indicativo de data: 31/10. 

*Becca vai ao arquivo público ver disponibilidade.* 

*Lu vê com o Rodrigo, se ele pode até amanhã.* 

*Caso o Rodrigo não possa, Hellen vê a orientanda da Marion.* 

*Becca faz cartaz de divulgação.* 

Assim que confirmados os ministrantes da oficina, pediremos liberação das 
aulas nesse dia. *Vágner fala com as coordenações de curso.* 

   1. 

   *FEMEH* 

Vamos imprimir os cartazes da campanha da abertura pela imprensa 
universitária. Becca pede na PRAE. 

O EREH Nordeste deu um grande prejuízo, e precisam de contribuições da 
FEMEH. Enviaremos uma contribuição 

   1. 

   *ENADE* 

Faremos uma convocação aos estudantes do quarto ano para nossa reunião da 
semana que vem. 

*Becca manda materiais sobre o ENADE na lista.* 

*Vágner convoca galera do quarto ano.* 

*Becca vê com a menina da química sobre a construção de um debate conjunto.* 

   1. 

   *Plenária DEHIS* 

Haverá plenária do DEHIS amanhã às 9h. Será discutida a data para as defesas 
das monografias. *Wagner irá à reunião.* 

   1. 

   *CEB* 



 Defenderemos a mudança da data das eleições, de modo que não batam com a 
paralização dos professores. 


