
Relatoria da Assembléia de Estudantes de História, realizada em 14 de maio de 2012, às 17h30 
no Anfi 600.

Compareceram 47 estudantes, conforme assinaturas no Livro de Presenças do CAHIS. 
Todos  os  alunos  presentes  foram convidados  a  sugerir  modificação  na  pauta,  bem como 
tiveram direito de voz e voto.

Pauta:
- Informes
- Greve dos professores
- Pautas locais
- Comissão ereh
- Delegados para o Congresso dos Estudantes

Informes
O CAHIS foi comunicado oficialmente pelo DEHIS sobre uma reclamação, por parte 

de um estudante, do uso indevido da sala do CAHIS como fumódromo. O CAHIS divulgou 
uma nota oficial, disponível no blog, facebook e mural, explicitando a situação e pedindo a 
colaboração de todos para evitar a maiores problemas, como multa e interdição de nossa sala.

Já  foi  reservado  um  ônibus  com  40  lugares  para  ENEH  2012,  que  ocorrerá  em 
Guarulhos, no mês de julho. Em breve teremos mais informações sobre o valor.

Semana Acadêmica ocorrendo no anfi 100.
Sobre as mochilas: talvez fiquem prontas ainda nesta semana. Pedimos que os alunos 

paguem a segunda parcela até o final da semana
Amanhã  acontecerá  a  Assembléia  Geral  de  Estudantes,  no  gramado  do  Centro 

Politécnico. Haverá um ônibus da universidade saindo da reitoria às 11h
Dia 27 de maio e 3 de junho haverá a Copa História. Pedem que quem tenha microfone 

e câmera empreste-os para fazer narração e imagens do evento.

Greve dos professores
A mesa  organizadora  expôs  o  andamento  e  uma  breve  conjuntura  da  greve  dos 

professores,  que  terá  início  em 16 de  maio.  Houve intervenções  de vários  estudantes.  As 
propostas e suas resoluções:

• Aprovado: apoio à greve dos professores.
• Aprovado: convocar uma assembléia geral junto ao DEHIS.

Pautas locais
Este ponto foi aberto visando o levantamento de problemas referentes especificamente 

aos cursos de História, bem como de âmbito mais geral. Muitos estudantes manifestaram os 
problemas  que  enfrentam  na  universidade,  bem  como  sugeriram  diversas  reivindicações, 
listadas abaixo:

• RU  aberto  normalmente  no  período  de  greve.  Caso  seja  fechado,  pedimos  a 



utilização do dinheiro que não foi utilizado no período de greve do ano de 2011 
para compra de alimentos para as Casas de Estudantes.

• Contratação de mais professores.
• Disciplinas obrigatórias de LIBRAS para os cursos de licenciatura.
• Acesso  para  cadeirantes  nos  ônibus,  salas  de  aula  e  demais  espaços  da 

universidade. 
• Creche para estudantes que têm filhos.
• Ampliação do acesso a serviços de saúde para estudantes.
• Equiparação das bolsas para 1 salário mínimo.
• Casa de estudantes mista, observando a diversidade sexual.
• Fim da proibição da permanência de estudantes grávidas na CEUC.

Para o encaminhamento dessas reivindicações, foi assim decidido:
• Aprovada a realização de um Ato para entrega das pautas locais ao SCHLA - 

consenso.
• Aprovado o indicativo de greve estudantil para a Assembléia Geral de amanhã - 

21 votos a favor, 10 contra, 1 abstenção.
• Aprovada a criação de um espaço de formação reuni - consenso.

Comissão EREH
O encontro de 2012 será em Curitiba, no mês de outubro, conforme a rotatividade entre 

os três estados da região sul e aprovado no Conselho Regional  de Entidades de História.  O 
CAHIS  convocará  oficialmente  uma  reunião  aberta  para  formar  a  Comissão 
Organizadora, em data a definir. Os organizadores do Encontro ganharão certificado.

Congresso:
O Congresso de Estudantes da UFPR será em Palotina. O CAHIS decidiu não eleger 

delegados mas, quem quiser ir, deve entrar em contato com o DCE ou CAHIS, em razão 
da necessidade de o delegado ser escolhido formalmente.

Vencidos todos os pontos de pauta, encerrou-se a assembléia aproximadamente às 17 
horas e  30 minutos.


