
Reunião ordinária - 20/02/2018 
 
Presentes: Igor, Peterson, Augusto, Mariah, Yasmin, JG (relatoria) 
 
INFORMES 
 
- Tem reunião do Conselho de Curadores na quinta à tarde, pauta ainda não foi enviada. Já                 
sabemos uma pauta, referente a doação de bens da UFSC para entidades públicas, há              
pareceres jurídicos indicando que as doações são legais, a princípio votaremos a favor. Há              
processo de reformulação do Estatuto do Conselho de Curadores, porque estão debatendo            
muitas questões técnicas para as quais não têm formação ou capacidade, além de gerar              
responsabilidade por decisões como aprovação de contas, então a ideia é manter mais os              
debates políticos. Peterson está acompanhando a comissão que vai pensar o novo estatuto. 
 
- Augusto ainda não conseguiu conversar com DCE sobre o dinheiro antigo das carteirinhas. 
 
- Carta da APG aos movimentos sociais foi enviada para vários grupos, é possível acompanhar               
na planilha que foi pra lista de emails. Mariah encaminhou para ACORDI (agricultores             
tradicionais de Imbituba) e para a Via Campesina. 
 
- Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) convidou APG para participar do Comitê             
Catarinense para o Fórum Alternativo de Movimentos em defesa da Água (FAMA), uma             
iniciativa mundial de movimentos sociais em defesa da água, contra privatizações, etc. Nessa             
quarta tem atividade, fomos convidados a fazer uma fala, Mariah e/ou Igor estarão presentes e               
farão uma saudação à iniciativa. Peterson vai divulgar nos meios. Mais informações:            
https://www.facebook.com/events/1897848286956986/ 
 
- Uma estudante mãe da pós-graduação relatou a situação de dificuldade para frequentar o RU               
com sua criança e pediu o espaço da sede para guardar o carrinho de bebê e outras coisas                  
para facilitar a ida ao restaurante. Vamos colocar à disposição para a estudante fazer uma               
cópia da chave, se ela quiser, mantendo o critério de que a chave é da APG, precisa ser                  
devolvida ao final da gestão, que não pode ser passada para outras pessoas e que há                
responsabilidade coletiva pelas coisas dentro da sede. Bruna vai conversar com ela. 
 
- MST realizou nessa semana a reocupação de um território onde foram despejados, o              
acampamento Marcelino Chiarello, em Xanxerê. É um momento de bastante tensão, há            
ameaça constante. MST organizou um espaço para visitas de solidariedade e está convidando             
quem puder para ir ficar lá por alguns dias, assim que possível. Mariah pode articular o contato. 
 
- Hoje, 19h, reunião da rede de apoio aos guarani do Morro dos Cavalos no SINTESPE. 
 
- Leonardo, estudante de pós e advogado que esteve na última reunião, avisa que tem um                
horário livre às segundas de tarde na UFSC e poderia fazer um atendimento para questões               



jurídicas/regimentares relacionadas a bolsas e direitos estudantis na pós, via APG. Sugestão            
de conversarmos melhor na próxima reunião que ele vier. 
 
- Yasmim, estudante da pós em Linguística, veio na sua primeira reunião, pois conversou com               
Peterson e tem interesse em ajudar na campanha sobre saúde mental na pós. Também está               
disposta a pensar o que podemos fazer para enfrentar as reformas e tem proposta sobre como                
lutar pela revogação da PEC 55 e Reforma Trabalhista. Ela vai entrar na lista. 
 
MANUAL DE RECEPÇÃO 
 
Os textos estão prontos. Peterson vai revisar o material inteiro. Gio mencionou o apoio de uma                
jornalista amiga para finalizar a diagramação, concordamos com a proposta. Lembramos que            
ainda tem que decidir o que fazer com os gráficos que a Marina produziu e a versão completa                  
do texto que o Gio fez, pensar na próxima reunião. Usar o número de páginas da versão atual                  
para fazer o ofício PROPG e orçamento na gráfica. Ninguém pegou a tarefa do ofício e                
orçamento, conversar na lista para ver quem pode! 
 
AULA PÚBLICA 
 
Ficou para o dia 06/3, a Mari conseguiu reservar o auditório do EFI. Andre Ramos (SBPC)                
confirmou presença. Perguntar para Bruna se a Beatriz Paiva confirmou. Se ela não puder, Igor               
sugeriu Sonia Maluf ou Miriam Grossi, que também podem fazer uma boa discussão sobre a               
situação da pós-graduação em uma perspectiva crítica. Contatos de confiança com os            
petroleiros não deram certo, ainda tem um nome sugerido mas Gio não sabe se vale a pena                 
convidar. Discutimos a possibilidade de ir atrás das pessoas do IPEA que foram censuradas na               
pesquisa. Mariah sugeriu chamar alguém da Eletrosul, que é uma estatal que também faz              
pesquisa e que está diretamente ameaçada de privatização. Decidimos que a Mariah vai             
conversar com SINERGIA para ver se alguém do sindicato pode fazer esse debate sobre              
pesquisa na Eletrosul, JG vai tentar contato com pesquisadores do IPEA. Se esses contatos              
não derem certo, sugerimos entrar em contato com a pessoa dos petroleiros que             
recomendaram para o Gio. Fazer esses contatos com urgência! 
 
ASSEMBLEIA DA PÓS PARA REIVINDICAÇÕES PRAS ELEIÇÕES 
 
Soltar a divulgação assim que possível (comissão de comunicação)! Proposta de formulário            
feita pela Marina está boa, só falta fazer um cartaz, evento de facebook, botar o formulário                
público e todo mundo divulgar. Sugestão de cada um imprimir alguns e colar nos Centros. 
 
DEBATE DAS ELEIÇÕES REITORIA 
 
Não conseguimos auditório da Reitoria, do Elefante Branco, nem do EFI na semana que              
pensamos. Augusto sugeriu fazer o debate no hall da reitoria, com microfone, projeção e              
cadeiras. Yasmim disse que daria pra fazer no auditório do Colégio de Aplicação também.              



Decidimos que a melhor opção, por enquanto, é fazer no hall da reitoria. Sugerimos a data de                 
21/03, às 18h30, no Hall da Reitoria. Aguardaremos até sexta para que todo mundo da gestão                
avalie a proposta de data e lugar, depois já podemos pensar nos convites aos candidatos e no                 
formato do debate. 
 
MORRO DOS CAVALOS NO CUN 
 
Na campanha dos guarani pela homologação da terra do Morro dos Cavalos, é fundamental              
nesse momento conseguir notas técnicas, científicas e acadêmicas que atestem que a terra é              
legitimamente indígena. JG pegou a tarefa de conversar com a Associação de Geógrafos             
Brasileiros e também tentar conseguir uma posição oficial da UFSC via CUn. Já tem uma lista                
de pesquisas realizadas pela UFSC no Morro dos Cavalos, também tem uma nota técnica da               
Associação Brasileira de Antropologia realizada recentemente, além de uma nota do           
Laboratório de Etnobotânica da UFSC. A proposta é fazer um pedido de posicionamento do              
CUn a partir desses materiais. Concordamos em usar a representação da APG no CUn para               
encaminhar isso. Igor e JG vão conversar com professoras do curso de Licenciatura Indígena              
para fazer isso junto. 
 
-- 
 
Pautas do “Estatuto” e “Campanha sobre saúde mental” ficaram para a próxima reunião. 


