
ATA N. 02/2016 DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
PÓS-GRADUANDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA APG/UFSC 

 
No dia 22 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. Iniciada a reunião, a mesa organizadora colocou em votação a aprovação da             
mesa: Bruno de Campos (PPGG) e Thiago Salgado Vaz de Lima (PPGE), sendo aprovada              
por unanimidade. Após, foi informado o teto para as 14h estipulado para a Assembleia,              
sendo aprovado por unanimidade. A mesa informou a pauta: 1. Informes; 2. Avaliação da              
Paralisação do dia 09 a 11/11; 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. A mesa informou que aconteceu no último dia 18 uma mesa redonda             
promovida pela APG-UFSC, intitulada “Impactos da PEC55, MP746 e Lei da Mordaça para             
a Pós-Graduação”, também informou sobre a participação dos pós-graduandos(as) nas          
ocupações e no ato unificado do último dia 11, e que na próxima quinta feira dia 24 de                  
novembro (18 horas) a APG promove uma roda de conversa no hall do convivência,              
intitulada “Por que ocupar?”. Abertas as inscrições para o primeiro ponto, Informe, a             
pós-graduanda do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLING) Meirielle         
Tainara informou a importância da avaliação de cada programa de pós-graduação pelos            
estudantes via CAPG; uma pós-graduanda do CCB informou sobre a construção de uma             
assembleia em seu centro e solicitou auxílio da gestão da APG; o professor Mauro              
(MEN/CED) informou sobre o acampamento/vigília dos docentes em frente a reitoria dos            
dias 22 a 25/11, informou sobre a Assembleia da Comissão de Mobilização Unificada da              
UFSC marcada para dia 23/11 às 12:30h, informou sobre a possibilidade do movimento dos              
docentes disponibilizarem ônibus para estudantes interessados na ida a Brasília no dia            
28/11; a pós-graduanda Naylane Matos (PPGET) informou sobre os canais de comunicação            
da APG; o pós-graduando Artur Souza informou sobre o recebimento da notificação            
recebida pela reitoria advinda do Ministério Público, solicitando o fim das ocupações; sem             
mais inscrições de informes, foi passado aos próximos pontos de pauta: 2 e 3              
concomitantemente. Avaliação da paralisação do dia 09 a 11/11 e Encaminhamentos. O            
pós-graduando Thiago (PPGET) solicitou que fosse debatido e apresentado uma alternativa           
para os estudantes de seu programa devido ao CCE estar ocupado e haver atividade              
obrigatória no mesmo nos dias 29 e 30 de novembro, com o risco de corte de bolsa de                  
estudos caso não haja participação; a pós-graduanda Meirielle Tainara (PPGLING) informou           
que devido à atividade ser organizada pelos estudantes haveria possibilidade de diálogo e             
propôs o encaminhamento de que seja incentivado a serem chamadas assembleias           
discentes nos programas de pós-graduação; o pós-graduando Bruno (PPGG) relembrou a           
viabilidade dos estudantes de pós-graduação de irem a Brasília-DF para acompanhar a            
votação da PEC, atentando para a mesma como um mecanismo de pressão ao senado              
federal, e avaliou que a paralisação dos estudantes de pós-graduação foi bastante positiva,             
possibilitou uma maior participação dos mesmos no fortalecimento das ocupações e           
atividades do comando unificado; a pós-graduanda Amália Catharina avaliou de forma           
bastante positiva e exitosa a paralisação e propôs os seguintes encaminhamentos: moção            
solicitando exoneração da pró-reitoria de graduação e abertura de processo administrativo           
contra o Profº Felício Wesling Margotti, devido a agressão contra estudante; paralisação            
estudantil das atividades da pós-graduação no período de 23 a 30/11 de modo a fortalecer               
as atividades do comando unificado e possibilitar a ida a Brasília; construção de             
documentos de apoio e fortalecimento dos movimentos de ocupação; a pós-graduanda Josi            
(PPGP) propôs o encaminhamento que o fortalecimento e apoio aos movimentos de            
ocupação sejam amparados pela decisão da Assembleia das Ocupações que ocorrerá no            



mesmo horário desta assembleia. Encerrada as inscrições, a secretaria da mesa           
organizadora expôs e colocou em votação os seguintes encaminhamentos: 1) moção           
solicitando exoneração da pró-reitoria de graduação e abertura de processo administrativo           
contra o Profº Felício Wesling Margotti devido a agressão contra estudante em ocupação             
(aprovado por unanimidade); 2) paralisação estudantil das atividades da pós-graduação no           
período de 23 a 30/11 (aprovado por maioria, com quatro abstenções); 3) apoio e              
fortalecimento dos movimentos de ocupação, caso a continuidade das ocupações seja           
deliberada na assembleia do movimento de ocupação, através das assembleias específicas           
dos respectivos programas de pós-graduação, bem como construção de documentos de           
apoio (aprovado por unanimidade). Não havendo mais nada a tratar, a Assembleia            
Estudantil APG/UFSC deu-se por encerrada. 
 

Florianópolis, 22 de novembro de 2016. 
Gestão Resistir e Lutar Pós Popular 

 


