
Relatoria da reunião do CAHIS – 26/03/2013 

Presentes: Luciane, Henry, Luan, Willian, Paula, Anne, Tamara, Cauê. 

Pauta: 

 Informes; 

 Reunião do DEHIS; 

 Repasse do CEB; 

 Ato; 

 Caloiros. 

 

Informes: 

Luciane informa que está se afastando do CAHIS, pois está para começar as aulas da FAP e 

precisa se dedicar mais ao TCC. Precisamos que alguém assuma suas funções na secretaria e na 

tesouraria. Anunciar no grupo do FB e discutir novamente na próxima reunião, já que a 

princípio ninguém entre os presentes na reunião podem assumir a função de secretaria. 

Tesouraria está OK, já que tem mais a Paula e o Luan dividindo a função. 

Willian informa que a professora Myrian, a decana-caloura, pediu exoneração. 

 

Reunião do DEHIS: 

Será amanhã, 27/02 às 9h30. Será discutida a questão da grade horária diurna (agrupamento 

das disciplinas em aulas geminadas, como no curso noturno). Em assembleia realizada ano 

passado, os estudantes se posicionaram contrários a tal formato. Helena e Raissa já se 

dispuseram a ir. Anne e Cauê podem ir também. Chamar mais gente no grupo. 

Sobre as bolsas do programa de monitoria, somos favoráveis. 

 

Repasse do CEB: 

Cauê fez o repasse. A pauta da utilização do 2º andar foi bem conturbada. DCE propôs que 

cada CA indique um nome para assinar um termo de responsabilidade ao utilizar o espaço. 

Houve posicionamento contra essa proposta. Na votação, houve empate. Será discutido 

novamente. 

Sobre o Congresso de estudantes da UFPR: ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de maio no campus 

Litoral, em Matinhos. Confusão ao estabelecer a comissão organizadora, já que houve muito 

mais inscritos do que vagas. Acabou que o DCE “deu um golpe” ao estabelecer a participação 

de 10 CAs (9 de Curitiba + 1 do Litoral) + 7 membros do DCE e encerrar o CEB sem retomar o 

debate. 



Sobre a nossa proposta de mobilizar as licenciaturas para o Ato do Concurso, poucos se 

interessaram. Alguns cursos podem entrar junto se a gente começar a mobilização. 

 

Ato: 

Chamar assembleia extraordinária para sexta-feira, 01/03. Convidar outros cursos, como 

observadores. Luan e Paula fazem craft amanhã depois da reunião do DEHIS. 

 

Caloiros: 

Ninguém foi na reunião da Calourada Unificada. 

Proposta de fazer o churrasco no Sinditest, o que pode ser um problema por causa do nível de 

vassouragem em nosso curso. 

Outros CAs (Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia, Geografia) querem fazer conosco um 

churrasco ou algo do gênero no sábado da semana dos calouros, pois está circulando a 

informação de que nossos trotes, festas e churrascos são muito bons. Nossas propostas para 

os outros CAs: cada CA deve chegar com uma grana; estabelecer um valor teto de acordo com 

o número de alunos de cada curso; todos devem pagar também o valor do ingresso; contratar 

dois seguranças e algum enfermeiro. Escolher um nome “suave” para o evento. Conversar 

com a comissão de trote do curso. 


