
Relatoria da Assembleia de Estudantes de História da UFPR realizada no dia 05 de fevereiro de 
2013 

Pauta: 

- Informes; 
- Repasses do DEHIS; 
- ENADE; 
- Avaliação do Trote; 
- ENEH e EREH; 
- Semana Acadêmica. 

 

Informes: 

- Eduardo e Vinicius foram à PRAE solicitar passagens para o próximo COREHI, em Caxias do Sul 
durante o carnaval. Não há mais tempo hábil para a solicitação. 

-William informa que em breve sairá a nova edição do Boletim do PET e solicita que os alunos 
contribuam com textos e pérolas de professores. Em breve estará disponível nova edição da 
revista Cadernos de Clio e já está com o edital aberto para artigos acadêmicos para a edição 
seguinte. 

-Hellen informa que houve uma reunião na CELU para a construção da Jornada Nacional de 
lutas da juventude. 

- Raissa informa que houve uma reunião para a construção da Marcha das Vadias, que será no 
dia 8 de março. Também convida para as reuniões do Coletivo Aurora: toda quinta-feira, às 
17h30 no CAHIS. 

 

Repasses do DEHIS: 

-Willian fez o repasse da última reunião do Departamento. Nela discutiu-se sobre o roubo no 
gabinete do professor Hector. Decidiu-se que o Departamento pedirá à empresa de segurança 
o reembolso do professor. Deve-se deixar a porta pantográfica fechada para fazer barulho.  

-Haverá mudança da sigla do atual SCHLA, por conta da criação do novo setor que 
compreenderá os departamentos de Comunicação, Design e Artes.  

-DEHIS ganhou quatro computadores novos.  

-Distribuíram-se as disciplinas para o primeiro semestre de 2013.  

-Durante a reunião os representantes discentes solicitaram esclarecimento sobre o 
questionamento feito por alunos do curso noturno, se haveria alguma implicação para o curso 
pelo fato de poucos alunos da primeira turma conseguir se formar no período certo, uma vez 
que haveria metas pela adesão ao programa REUNI; os professores informaram que não há 
problemas e, se eles ocorrerem, será apenas em nível interno à UFPR. Possivelmente haverá 
uma visita do MEC para avaliação do curso noturno e que os alunos serão convidados para 
uma conversa, onde poderemos expor nossos posicionamentos.  

-Luciane complementa que alguns professores demonstraram alguma preocupação sobre a 
questão dos formandos, deixando claro que nem todos acreditam que o número reduzido de 
formando do noturno 2013 não é um problema. 

 

ENADE: 

-William explica a baixa nota que o curso diurno obteve no ENADE. A professora Joseli 
chamará uma reunião aberta do colegiado para debater com os alunos o Exame e o boicote.  



-William, Anne e Eduardo redigiram uma moção de repúdio sobre a acusação infundada do 
chefe de departamento de que o Centro Acadêmico organizou o boicote. 

-Luciane informa que a aluna Petra compareceu à reunião do colegiado noturno: o eixo 
Memória será reativado para o ano de 2013, mas para os próximos anos será sempre avaliada 
a possibilidade de manutenção das oficinas deste eixo de acordo com demanda e disposição 
dos professores em ministrá-las. Em breve a aluna Petra divulgará um relatório da reunião. 

 

Avaliação do Trote: 

-Karlla falou sobre como a Comissão de Trote se organizou e preparou tudo. Fez a prestação de 
contas: foram arrecadados R$1236,00 no pedágio, dos quais sobraram R$28,00 que estão com 
Luan. Tivemos um problema com a conta na Academia da Cachaça: a proprietária disse que 
faltaram R$104,00. Outra questão levantada foi o acordo feito com o bar sobre os espaços que 
poderíamos utilizar. A dona fez um acordo, mas na hora descumpriu. 

-Luciane queixou-se do momento em que cantaram a música homofóbica sobre Ciências 
Sociais, mesmo após tanto debate promovido pelo Coletivo Aurora; foi um descuido de todo 
mundo. Lembrou também que a Comissão de Trote deve R$50 para Prika, que comprou tintas 
e farinha para o trote do banho de lama – Prika esclarece que foi uma doação. 

-Willian disse que faltou bebida não-alcoólica, ao que Karlla esclarece que era só pedir para a 
Comissão 

Encaminhamentos: pagaremos metade da dívida imediatamente e a outra metade será paga 
no trote da semana do calouro. CAHIS emprestará o valor, que será ressarcido com o dinheiro 
arrecadado no pedágio. Sobre a música, pensaremos numa nova proposta de letra, que não 
seja homofóbica. 

 

ENEH e EREH: 

EREH: 

- Vinicius Boina fez o repasse do COREHI: o EREH sul 2013 será na Páscoa, em Caxias do Sul. No 
carnaval haverá outro COREHI em Caxias para decidir os nomes integrantes das mesas de 
debates. Raissa está providenciando um ônibus pela PRAE.  

Encaminhamentos: interessados em integrar a Comissão pré-EREH deverá comparecer à 
próxima reunião do CAHIS.  

O Cahis UFPR defenderá no Corehi a elevação da discussão de cotas para uma mesa e não 
somente um GD, alegando que é necessário um fio condutor entre os encontros para um 
melhor acúmulo de debate. 

ENEH: 

-Cauê fez o repasse do CONEHI de Recife e explicou a programação do ENEH 2013, que será no 
Rio de Janeiro (UERJ – Maracanã) em agosto. O tema do encontro será “A universidade 
necessária”. Um dos grandes debates será sobre cotas, devido à experiência da UERJ, pioneira 
no sistema de cotas. O CAHIS UERJ conseguiu apoio da companhia de petróleo da Venezuela. 
Cauê também informa que no CONEHI o XIV EREH sul, realizado pela UFPR, foi elogiado por 
diversas escolas, que fizemos um ótimo encontro e que está contribuindo para o 
fortalecimento da FEMEH. A mesa de cotas foi lembrada como uma grande contribuição para 
iniciar o debate dentro da Federação. Barbosa, um dos palestrantes do EREH, será convidado 
para o ENEH. 

 

SEMANA ACADÊMICA: 



-Raissa e Nicolle falaram um pouco da experiência de 2012. Para a edição deste ano temos o 
lucro do ano passado. A comissão foi convocada para iniciar o planejamento o mais rápido 
possível. Alunos que se dispuseram a entrar na Comissão Organizadora: Leandro, Jarson, 
William, Raissa, Sara, Paula, Luciane, Helena, Boina, Thiago, Anne e Luan e Ingrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


