
Relatoria da reunião do CAHIS, 27/03/2012
Presentes :Guio, Leo, Eduardo, Lu, Vágner, Mayara, Leon, Vinícius

Vágner cria nova lista e insere o e-mail dos calouros.
Leon leontav@hotmail.com
may_mottin@hotmail.com 

Mesa
− Guio chama Narciso e insiste na Vera Karam, até amanhã(quarta) de noite.
− Leo finaliza e roda panfleto (quinta-feira). 
− Bnegão, Vágner, Maiara passada em sala amanhã quarta-feira 13h30min anfi 600.
− Vágner faz cartaz de divulgação para a mesa (quinta-feira)
− Reunião do Departamento às 9h quarta-feira. Leo vai.
Lambe
- amanhã às 17h30min
- Guio trás a cola por volta das 15h. E trás também o restante dos materiais (pincel, esponja...)
− Hellen imprime.
− Mayara manda pra lista novamente as imagens em outro formato
− Vágner não vai poder vir, Lu vai tá em orientação

Mochilas
− Eduardo fez uma lista síntese e mandou no e-mail.
− Mayara disse: Os calouros tiveram a ideia de fazer uma mochila diferente. Eles não querem 
entrar em conflito com nenhum. Pegaram o modelo da UTP e tiraram o Che Guevara.
− O CAHIS consegue fazer a mochila com outra estética, se o problema não é político.
− Mayara conversa com o.as outro.as calouros.as;
− Na passada em sala, no boletim, amanhã chamamos para uma reunião sexta-feira às 
17h30min no CAHIS
− Vágner vê arte com a Becca, se não conseguir ele mesmo altera.

Avaliação Seminário de Gestão (não fiz relato da avalização por completo)
− O compromisso militante é extremamente importante para assegurar o coletivo CAHIS. 
− Leo: O problema no compromisso militante é o não avisar quando surge um problema. E se 
a pessoa tá pegando muita tarefa, é ela tem que reavalia, ou repassar a tarefa.
− Não dá para trazer as questões do seminário de gestão para dentro de todas as reuniões.

NOVO SEMINÁRIO DE GESTÃO
 Fica o indicativo para estes dias de manhã: segunda-feira, quinta-feira, sexta-feira(30/03).  Se não, 
segunda-feira
− Hellen Se puder se organizar, e faltar um dia no estágio.

COREHI
− Façamos o Ereh??
− Leo tem o receio da galera Loucuragem. Parece uma prestação de serviço.    
− Seria ideal ter o Encontro aqui
− Programação Fake, genérica
− Hellen Faz a convocatória
− Discutimos a a programação e a construção do COREHI, ou no possível Seminário de 
Gestão, se não na reunião terça-feira.
Hellen manda um boletim com as informações necessárias.
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