
Reunião do CAHIS 15/05/2012
Presentes: Hellen, Leo, Luciane, Mayara, Gustavo, Gabriel

Pauta:

• Informes;
• Assembleia
• Ereh
• Materiais para o cahis

INFORMES:

• Aconteceu hoje uma assembleia geral de estudantes da UFPR. Contou com a 
participação do sinditest e apufpr que explicaram a situação das categorias. Surgiu 
proposta de indicativo de greve estudantil. Encaminhou-se um comando de 
mobilização estudantil, que se reunirá toda segunda-feira e quinta-feira, às 19h.

• Mochilas chegam no fim dessa semana → pedir pras pessoas pagarem pra Hellen a 
segunda parte.

• Moletons disponíveis para experimentar durante a SAH – os moletons ficaram em 
65, e vamos vender a 67, tendo 2 pilas de lucro em cada.

• Comissão da Verdade saiu com 7 nomes, nem todos muito progressistas. Temos que 
acompanhar os trabalhos, principalmente através do Fórum estadual.

• Informe da reunião com o DEHIS
• Vai ter reunião de avaliação da SAH

ASSEMBLEIA

• Fazer um cartaz apoiando a greve dos professores e colar no corredor - Leo
• Chamar assembleia com professores e técnicos do DEHIS – Hellen manda e-mail 

pro Ribeiro
• Organizar o ato do SCHLA (cartaz - Leo, face - Lu, carta com pautas - Hellen, 

batuque - Hellen, e divulgar na SAH - Mayara)
• Espaço de discussão do REUNI – segunda-feira, às 15h no anfi 600, pra boicotar a 

aula de antropologia e quarta-feira, às 18h – divulgação repete o que foi colocado 
acima. Avaliar metodologia coletivamente no primeiro espaço

EREH

• Precisamos colocar um dia pras reuniões de organização acontecerem. → toda 
quinta, 17h30

• Mandar uma carta convite pra Puc e Tuiuti pra eles se somarem na construção. Lu 
faz



MATERIAIS

• Em 2009 foi mandado um ofício pra PRAE, pedindo PC, telefone e ainda estamos 
na fila de espera. Podemos refazer o pedido acrescentando mais materiais. Lu está 
agilizando isso.

• Precisamos comprar uma jarra nova
• Limpeza – fazer uma escala.


