
Reunião cahis 10/04

Presentes: Hellen, Luciane, Leo, Mayara

• Informes

→ SAH: a galera pediu uma prestação de contas da sah do ano passado, e certificados da 
Doré e do Miguel

• podemos pedir a passagem e hospedagem pro setor, em nome do cahis e da 
coordenação do curso – falar com a Joseli

• Hellen ou Vágner ir na reunião de quinta pra esclarecer os gastos do ano passado – 
proposta de dividir o lucro com o cahis e metade ficar pra organização do ano que 
vem

→ Uma mulher que trabalhava no RU foi demitida no pós-greve dos cozinheiros, 
provavelmente por conta da greve

→ Caravana da UNE e debates em torno da edução com programação nos dois próximos 
dias, terminando com o Ato do Fórum no dia 12

→ Festa na última quinta-feira com vários problemas pra tocar tarefas. O Vágner acabou 
tocando meio sozinho, mas no fim deu lucro de 120 pilas.

→ A mesa da abertura não teve muita gente por várias falhas de organização e divulgação 
nossa, mas foi boa, pois o Narciso colocou vários elementos importantes.

• Corehi e EREH



→ Corehi foi remarcado pro dia 21 e 22. Hellen vê se consegue espaço do DCE.

→ Programação do Corehi: 

• Repasse + Finanças e organicidade –  manhã
• Abertura dos Arquivos – tarde 
• Universidades Pagas – noite 
• EREH + calendário – domingo 

• Divisão de tarefas → comunicação (Luciane), femeh - secretaria (Hellen e 

Mayara), SAH (Lu, May e Vinícius), EIV (Hellen), tesouraria (talvez o Leo, 

decidimos na próxima reuniã), Curso noturno (Leo, Vinícuis, Lu – vão se reunir 

nessa sexta, 17h30) – essa comissão do noturno vai pensar propostas e ações pra 

trazer pro cahis

• Calendário

→ Reunião da Comissão do Noturno – dia 13, sexta-feira

→ COREHI – dias 21 e 22

→ Churras do Calouro: 

• Possibilidade de fazer na Represa do Passaúna

• Lu faz enquete de onde fazer no grupo do Face até terça que vem.

• Indicativo do dia 05 de maio, sábado, 10 pilas.


