
Reunião do CAHIS – 24 de abril de 2012

Presentes: Hellen, Vágner, Leonardo, Mayara, Luciane, Guio e Augusto.

Pauta:
− Informes
− COREHI
− Greve dos professores
− EREH
− Repasse do noturno

– Informes:
− Devido acúmulo de compromissos/atividades, Hellen se propôs a acompanhar 

tarefas do CAHIS, porém não assumira novas atividades.
− Hellen disse que tem disponível matérias sobre a Abertura dos Arquivos e da 

Comissão da verdade para os interessados.
− Luciane confirmou o ônibus para o ENEH. Saída do campus das Agrárias – 

confirmar com os motoristas se não é possível ser na Reitoria – às 23 horas.
− Luciane informou o início da gravação sobre os arquivos do DCE.
− Churrasco do calouro (05/05): os cartazes ficaram prontos no fim de semana. 

Luciane começara a divulgação criando evento no Face.  Temos que iniciar  a 
divulgação.

− Augusto esteve presente na reunião do colegiado:
- O ENADE foi regulamentado
-  Mudança  do  setor  de  educação:  o  departamento  levantará  todas  as 
possibilidades antes de definir como serão realizadas as aulas de licenciatura.
- Professora Marcela foi indicada como representante do DEHIS no núcleo de 
licenciaturas.
- Associação entre licenciatura e bacharelo continuara. Augusto mandará relato 
completo por e-mail.

− Reunião do DEHIS: amanhã (25/04). Augusto irá.

– COREHI
− Mayara mandou um e-mail explicando os procedimentos da PRAE para auxilio 

com passagens.
− Vágner comprou uma passagem ida e volta com o dinheiro do CAHIS. Falar 

com a PRAE sobre ressarcir o valor da passagem
− Indicativo para ir ao COREHI: Leonardo.
− Necessidade de representação no COREHI para repassar as informações para o 

CAHIS e reinserir o CAHIS na FEMEH. 

– Greve dos Professores
− O CAHIS apoia a greve.
− Indicativo da greve: 15 de maio.
− Forçar uma posição dos professores do DEHIS: fazer uma assembleia com os 

estudantes.
− Caso seja deflagrada greve, pedir documento confirmando que o aluno que faltar 

não receberá a falta.



– EREH
− Durante novembro
− Caso nenhuma escola se ofereça para receber o EREH, o CAHIS organizará.
− Fazer um encontro menor, com o apoio das escolas próximas.
− Caso alguma escola se proponha a receber o EREH, o CAHIS oferecerá ajuda a 

escola.
− Para os organizadores: Curso de coordenadores do ENEH (julho).

– Repasse do noturno
− Luciane, Leonardo e alunos do noturno estão recolhendo materiais para debater 

e melhorar o currículo.
− Luciane sugeriu fazer um “O grito” aberto para quem quiser colaborar.
− Próxima reunião 25/04.


