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ATA N. 01/2016 DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE 

PÓS-GRADUANDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

APG/UFSC 

 
 
No dia 09 de novembro de 2016, às 12h, no hall do Centro de Convivência da 
Universidade Federal de Santa Catarina, reuniram-se os estudantes de pós-graduação da 
UFSC, convocado pela Associação de Pós-Graduandos da UFSC por e-mail e demais 
canais de comunicação. Estavam presentes 105 pós-graduandos. Iniciada a reunião, a 
mesa organizadora colocou em votação a aprovação da mesa: Giovanny Simon (PPGSS) e 
Juliana S. Lessa (PPGE), sendo aprovada por unanimidade, com 2 abstenções. Após, foi 
informado o teto para as 14h estipulado para a Assembleia, sendo aprovado por 
unanimidade. A mesa informou a pauta: 1. Informes; 2. Posicionamento dos estudantes 
de pós-graduação da UFSC frente à conjuntura nacional e frente ao movimento de 
ocupações; 3. Encaminhamentos e abriu para inclusão e sugestão de pauta. Sem nada a 
incluir ou sugerir foi colocada em votação a pauta e aprovada por unanimidade, com 1 
voto contra. Abertas as inscrições para o primeiro ponto, Informe, uma pós-graduanda 
do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) informou sobre a 
paralisação das atividades acadêmicas no seu Programa; a professora Astrid informou 
sobre a agenda da Comissão de Mobilização Unificada da UFSC, com chamada para a 
Assembleia Geral Universitária na data de hoje, no horário das 18h, no Hall da Reitoria; 
sem mais inscrições de informes, a mesa repassou informes sobre a paralisação dos 
estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) até a data do dia 11 de 
novembro e a adesão dos pós-graduandos deste Programa ao movimento de ocupação 
do Centro de Ciências da Educação (CED), organizado por estudantes de graduação 
desde o dia 02 de novembro. Também foi informado sobre a posse da Gestão Resistir e 
Lutar Pós-Popular, realizada no dia 04 de novembro. Sem mais informes, passou-se ao 
segundo ponto de pauta, Posicionamento dos estudantes de pós-graduação da UFSC 
frente à conjuntura nacional e frente ao movimento de ocupações com uma fala da mesa, 
feita por Giovanny Simon (PPGSS) que abordou a PEC 55/2016 (antiga PEC 241) e a 
importância de posicionamento por parte dos pós-graduandos sobre a conjuntura 
nacional. Encerrada a fala, foram abertas inscrições com falas de 3 a 5min e dado início 
ao debate. Encerradas as inscrições, a mesa fez a leitura da sistematização das propostas 
encaminhadas no debate e abriu para inclusões, correções ou maiores explicações. 
Feitas maiores explicações foi colocada em votação as propostas passando-se ao terceiro 
ponto de pauta, Encaminhamentos. Foi aprovado por ampla maioria: 1. a posição 
contrária dos estudantes de pós-graduação da UFSC à PEC 55 (2 votos contra); 2. a 
paralisação das atividades acadêmicas até o dia 11 de novembro, data de mobilização 
nacional, e quando será reavaliada a continuidade do movimento (4 votos contra); 3. 
elaboração de Moção de Apoio às ocupações das Escolas, Institutos e Universidades em 
âmbito nacional, reafirmando a posição contrária à PEC 55, à contra reforma do Ensino 
Médio (MP 746) e à Lei da Mordaça (Projeto de Lei Escola sem Partido) (2 votos contra); 
4. dois representantes da APG para compor a Comissão de Mobilização Unificada da 
UFSC (5 abstenções); 4. o apoio e participação nas mobilizações e ocupações no campus 
da UFSC (2 votos contra, 1 abstenção); 5. construção de Assembleias nos PPGs (2 votos 
contra, 1 abstenção). Não havendo mais nada a tratar, a Assembleia Estudantil 
APG/UFSC deu-se por encerrada. 

Florianópolis, 09 de novembro de 2016. 
Gestão Resistir e Lutar Pós Popular 


