
Relatoria da reunião do CAHIS – 18/02/2013 

Presentes: Luciane, Luan, Paula, Cauê, Ana Paula, Pollo, Karlla, Henry, Raissa, Vinicius 

Pauta:  

 Informes; 

 FEMEH; 

 Semana dx Calourx; 

 CEB; 

 Ato sobre concurso. 

 

Infomes: 

Raissa: foi na PRAE pedir orçamento do ônibus para o EREH. O orçamento dos CAs para 2013 
ainda não saiu. Para fazer o pedido, temos que levar lá um documento autenticado em 
cartório sobre a nova gestão. Cauê faz isso. 

Luan: professora Dolinha vai começar um projeto com bolsas junto ao Museu da Periferia, na 
CIC. 

Cauê: aulas gratuitas de alemão na CEU, aos sábados, 14h. 

 

Semana dx Calourx: 

Luan conversou com a professora Joseli, que pediu dois espaços para a coordenação do curso 
da tarde: um para fala dos professores e projetos, outro para visita à biblioteca, com a 
professora Martha. Ainda não tivemos resposta do Peninha para organizar as atividades da 
noite. 

 13h30 15h 16h 

2ª Apresentação DEHIS Apresentação CAHIS 
e Aurora 

trote 

3ª Conversa sobre ME Visita ao MAE  

4ª PIBID, PIBIC, PET Aurora  

5ª Visita à biblioteca NEMED, CEDOPE  

6ª Cine debate   

Sáb. Churrasco   

Legenda: DEHIS | CAHIS | Aurora | Comissão de trote 

Encaminhamentos: Karlla marca visita no MAE. Ana Paula faz levantamento dos tipos de 
auxílios e bolsas disponíveis. Comissão de Trote organiza o churrasco. Luan e Felipe (e quem 
mais quiser) pensam numa proposta para as atividades da noite, assim que recebermos 
resposta da Coordenação. 

 

 

CEB:  



Haverá CEB amanhã, 19 de fevereiro, às 19h30 no auditório do CIFLOMA (campus Jd. 
Botânico).  Levar as seguintes questões: 

- sobre festas no DCE; queremos uma data em abril, para o aniversário do CAHIS. 

- informar sobre a mobilização sobre o concurso para magistério na rede estadual, tentar 
mobilizar outros cursos da licenciatura. 

- pegar informações sobre o Congresso de Estudantes para analisarmos nossa participação. 

 

FEMEH: 

Repasse do COREHI: UCS ainda não tem projeto nem local pra fazer o EREH. Dia 28/02 haverá 
uma reunião via Skype para avaliar o andamento da organização do encontro. Estão pensando 
em mudar a data para novembro. A proposta do Eduardo de transformar o GD de cotas em 
mesa foi aceita. UFPR assumiu algumas tarefas: convidar o Guio para a mesa de currículo, 
Coletivo Aurora para o GD de gênero, NEAB para mesa de cotas. Para o caderno de textos 
vamos escrever sobre currículo e cotas. 

Repasse do CONEHI: o próximo seminário de formação será no Maranhão. Decidimos começar 
as discussões para o GT de estatuto para o próximo semestre. 

 

Ato: 

Saiu um edital de concurso para contratação de professores na rede estadual. A distribuição de 
vagas para História está bizarra: apenas duas vagas para Curitiba, nenhuma para a região 
metropolitana sul, enquanto que para Francisco Beltrão tem mais de 100. Léo sugeriu uma 
mobilização no grupo do facebook, a galera curtiu. Pedagogia já sinalizou que pode ajudar. 
Precisamos fazer um levantamento de dados nos colégios, que pode ser por telefone; talvez a 
APP tenha essas informações. Chamar assembleia extraordinária para construir o ato. Fazer 
uma fala no CEB de amanhã e tentar mobilizar as outras licenciaturas. 


