
29/01/2013 Relatoria da reunião do CAHIS 

Presentes: Luciane, Boina, Augusto, Paula, Hellen, Anne, Raissa, Manoela 

Pauta: 

1. Informes; 

2. Resgate do Cauê; 

3. Distribuição de funções: secretaria; 

4. Trote/Semana dxs calourxs; 

5. Finanças; 

6. FEMEH; 

7. DEHIS/ENADE; 

8. Tarefas pendentes. 

9. Tarefas imediatas. 

 

1.  Hellen informa que a mesa sobre ensino de história, para a qual nos convidaram, será dia 

07 de fevereiro, na sala Homero de Barros (verificar o horário). Hellen se dispôs a fazer a fala. 

Hellen também informa que o Jorge conversou com ela sobre uma pressão por parte do DEHIS 

para que os alunos de 2009 do curso noturno se formem no período certo, visto que poucos 

alunos estão periodizados e conseguirão terminar tudo ao fim deste semestre. Luciane e 

Raissa se propõem a ir à reunião de departamento amanhã (30/02) e pedir esclarecimentos 

sobre uma possível retaliação por parte do MEC ou Universidade caso as metas de diplomação 

não sejam alcançadas. Na próxima assembleia, realizar informe. Boina sugere montarmos um 

GT sobre o REUNI. 

Luan informa que o Felipe está se afastando do CAHIS por conta de questões familiares, mas 

vai ficar por aí se a gente precisar. 

2. Cauê estava voltando de Recife com o ônibus da UJS, que estragou em Maragogipe. Estão 

acampando na beira da estrada. Ele pediu pro pessoal do curso enviar algum dinheiro, pois 

está com dificuldades. Enviaremos R$30 do caixa do CAHIS. 

3. Fica para a próxima reunião. 

4. Aurora pediu para usar o verso do panfleto que o CAHIS distribuirá: OK. Luciane diagramará. 

Luan precisa conversar com a Coordenação do curso sobre a semana dxs calourxs. 

5. Caixa do EREH não está fechando. Luciane e Paula resolvem antes do COREHI.  

Arrecadação de dinheiro: nosso dinheiro está acabando. Tivemos que emprestar R$250 do 

caixa do EREH para mandar o Cauê pro CONEHI de Recife. Ressarcir imediatamente. Luciane e 

Paula apresentam planejamento para próxima reunião. 

6. Mandamos alguém pro COREHI em Caxias do Sul? Estamos falindo. Anne e Boina pedirão as 

passagens na PRAE. 

Repasse do CONEHI: não temos, pois o Cauê ainda não voltou. 



Ônibus pros encontros deste ano: Raissa vai à PRAE pedir orçamento pras duas viagens, para 

podemos avaliar. 

7. Na reunião do DEHIS pedir esclarecimento sobre os formandos do noturno. Luciane, Raissa e 

Boina podem ir. 

A formação sobre o ENADE ficará pra depois da assembleia, que deveria estar acontecendo 

agora. Convocar assembleia para o dia 05/02. 

8. Aniversário do CAHIS: depois do ocorrido em Santa Maria, temos impressão de que as festas 

no DCE podem ser suspensas. Paula conversará com o DCE para reservar uma data em abril. 

Caso não consigamos, tentaremos ver em algum bar (Aoca, Kubrick, etc). 

Texto de apresentação da gestão: Boina e Augusto escrevem. Comissão de Comunicação 

também deve ajudar. 

Carta sobre o ENADE: Willian escreveu um texto, que está aberto para alterações. Finalizar até 

dia 05, para a assembleia. Luan cria o evento no Facebook. 

9. Calourada unificada: CADI costuma fazer trote solidário. CACS e CAFIL curtiram a ideia. Luan 

fala com eles. 

CAHIS no pátio: função da Comissão Cultural. A proposta para a primeira edição é fazer uma 

roda de capoeira. 


