
Reunião do CAHIS – dia 17/04

Presentes: Hellen, Leo, Eduardo, Mayara, Vágner, Luciane e Jéssica.

Pauta:

− Informes
→ 17 de abril é o dia de aniversário de 16 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás, onde foram 
mortos 21 militantes do MST, no Pará, impunimente.
→ Amanhã reunião da Comissão do curso noturno, às 17h30

− Reunião de Colegiado, às 9h30
→ Caso ninguém possa o Augusto vai
→ Vai ser discutida a questão das matérias de licenciatura, com a mudança do Setor de Educação 
pro prédio Teixeira Soares. Pautar que isso seja discutido em assembleia

− Moletons
→ Jéssica caloura estava com a ideia de fazer moletom do curso.  Pela empresa ST47. Jéssica, 
Mayara  e  Vágner  ficam  com  essa  tarefa.  Ver  se  rola  por  a  logo  do  cahis  atrás.  → 
jessica.neivadelima@gmail.com

− Mochilas
→ Avaliação de a Hellen assumiu a tarefa que não era dela e faz a avaliação de que ter um furo de 
77 reais é muito ruim. → esse furo vai ser bancado pela verba do cahis
→ Eduardo coloca que não tinha se proposto a cuidar da parte da grana e que isso o sobrecarregou.
→ Vágner coloca que isso é parte da tarefa.
→ Eduardo coloca que não sabia que a tarefa era pra tratar de dinheiro. Diz que o processo ficou 
atropelado.
→ Eduardo não vai se responsabilizar pela segunda parte da grana da mochila. 
→ Hellen fica responsável pela segunda parte do dinheiro.
→ Vágner passou 111 reais pra enterar a grana que faltava pra primeira parte do depósito.

− Churras do calouro
→ São Lourenço – dia 05/05 – 10 pilas
→ Lu propõe que tenha canecas – Lu faz orçamento
→ Faremos se valer a pena de vender o churras+caneca por 15 pilas
→ Divulgação: Vágner fala com a Juliana e se ela não fizer a arte o Vágner faz, junto com os 
covitinhos

− Corehi
→ CA da UFSC atropelou a gente e marcou Corehi lá no dia 28/04. 
→ Proposta de fazer uma crítica por e-mail e debater isso lá no COREHI, mandar a proposta de 
pauta.
→ Contato da PUC: Carolina – 88028062 – Augusto fala
→ Mayara, indicativo
→ Leo pede as passagens na PRAE

− ENEH: ônibus e curso de coordenadores
→ Hellen participa das reuniões e depois debatemos quem mais quer ser coordenador
→ Ônibus: precisa de 4 documentos: formulário, lista de passageiros fake, cartaz do encontro e 
ofício do Ca. - Luciane leva os docs na PRAE



− Congresso dos Estudantes da UFPR
→ Está na lista a convocatória e o regimento do congresso para tiragem de delegados
− EBSER
→ rodar panfletos na prae pra ir dialogando com a galera antes de chamar pra mesa – Leo faz.

→ Indicativo de pauta pra próxima reunião → discutir prioritariamente o EREH.
→ Discutir a tarefa de tesouraria semana que vem


