
Ata reunião APG 07/05/2018

Informes / repasses de representações
• Thiago informa que ele foi pela primeira vez na reunião da PROAP (abril) representar os pós-

graduandos. Ainda não saiu a portaria mas ele pôde participar. Sua organização interna é por
área de conhecimento (exatas, humanas, biológicas, etc) e não por centro. Esse comitê estava
discutindo mudar o layout do pedido de financiamento para eventos para priorizar critérios
genéricos, e aí gerou-se uma polêmica quanto a essa tentativa de uniformizar os critérios. A
discussão ficou então para a próxima reunião, mas algumas coisas foram resolvidas, como pedir
mais  detalhes  dos  eventos  que  estão  sendo  submetidos.  Foi  informado  que  está  inclusive
sobrando recursos, que os estudantes não estão pedindo. O Programa de Pós-Graduação de
Engenharia Civil teve queda na nota mas manteve a maior quantia de financiamento.
◦ Encaminhamento junto à PROAP: Thiago levará ao comitê questões que podem impactar a

questão  do  dinheiro  sobrando,  que  os  alunos  não  pedem:  1)  aumento  dos  limites  de
financiamento por região; 2) afrouxamento de prazos; 3) questão do reembolso dos custos
em vez de custeio direto.

• Hoje será a terceira reunião de construção do III ENE, da qual Thiago participará. O que se está
pensando é fazer um evento que começará numa sexta-feira à tarde com uma oficina de análise
de documentos da política educacional. Vai haver uma fala estudantil mas seria interessante
construir  coletivamente  essa  fala,  independente  do  estudante  específico  que  vá  fazê-la.  O
evento se encerra no sábado com uma plenária geral.

• Thiago  também comenta  que  está  sendo  construída  uma  C10  para  a  ANPG entre  alguns
membros da APG, e foi feito um recurso junto à ANPG para construir uma C10 mista. O recurso
foi acolhido e na quarta-feira haverá uma reunião de composição da C10 mista. Thiago reforça
o convite para construir uma chapa de delegados com base no programa de gestão da APG.
Bruna comenta que a ANPG é parecida com a UNE, e que o grupo de oposição é heterogêneo,
ainda que formado por militantes de esquerda. A ideia é que no Congresso esse grupo possa se
reunir e discutir posições políticas dentro da ANPG.

• Bruna e Afonso conseguiram distribuir todos os Manuais do Pós-Graduando via malote. Bruna
sugere reforçar para os representantes discentes essa informação junto à divulgação da aula
inaugural.

• Peterson informa que o Conselho de Curadores terá duas reuniões neste mês em vez de uma, e
talvez seja preciso acionar a suplência em uma delas.

• Via Whatsapp, Mariana Amorim informa, sobre a discussão da Resolução 95/CUN na CPG:
“sobre  as  alterações  no  regimento  da  pós-graduação,  que  tá  sendo  revisto  na  CPG,  já
conseguimos alguns avanços (como tirar o inglês de língua estrangeira obrigatória no mestrado
e  incluir  o  arredondamento  na  representação  discente  no  colegiado  pleno  -  0,5  ou  mais
arredonda pra cima) mas ficaram pontos pendentes ainda a serem discutidos e votados em
próxima reunião (que deverá ser dia 31/05). como é importante discutirmos isso e o tempo das
reuniões ordinárias da APG não dão conta, os representantes da CPG vão se encontrar nesta
quinta a tarde pra isso e quem mais quiser participar pode colar. antes da da reunião da CPG
ainda teremos uma da APG (21/05) e aí levamos os principais pontos da reunião de quinta”.



• Gio informa sobre a discussão que o CUn fez acerca do relatório da Comissão Eleitoral, da qual
a APG participou. Houve debates sobre a questão dos alunos que não conseguiram votar e os
assédios no processo eleitoral.

• Também sobre  o  CUn,  a  empresa  licitada  pela  prefeitura  para  fazer  a  obra  da  Edu Vieira
abandonou a obra e a prefeitura não deu nenhuma das contrapartidas exigidas para concluir a
obra, nem para a UFSC nem para a comunidade. O próximo CUn deve colocar a questão da Edu
Vieira como ponto de pauta. J G comenta que a área cedida para a prefeitura é orçada em 30
milhões de reais e há várias contrapartidas (iluminação em todos os campi, vários quilômetros
de ciclovias, posto de saúde do Pantanal, etc).

• Bruna  e  Peterson  vão  na  Reunião  para  formação  do  I  Fórum de  Saúde  Mental  da  UFSC,
amanhã às 18:30.

• Afonso  informa  que  a  Câmara  de  Extensão  possui  4  representações  discentes,  2  delas
suplências, e todas estão com o DCE – no entanto, uma delas está com a Chapa Zero. Nesse
sentido, o titular da gestão do DCE, André, pôs-se a disposição para levar as pautas da APG pra
lá caso necessário. Afonso vai buscar também as discussões que estão ocorrendo na Câmara
para trazê-las para as reuniões da APG.

Pautas

Aula inaugural
14/05 às 18 horas no Auditório do EFI.

3 convidados já estão confirmados (André Ramos (SBPC), Direção do Sinergia,  Cláudio (Petrobrás));
Thiago está conferindo a lista com outros nomes para uma quarta posição. Já conseguimos a passagem
e a diária de hotel do Cláudio.

• Coordenação do evento

◦ Peterson.

• Divulgação

◦ Produzir uma arte de cartaz: Gio. Colocar o apoio da PROPG no cartaz.

◦ Imprimir cartaz na PROPG e colar cartazes: Bruna vai tentar ir à PROPG amanhã, mas caso
ela não consiga, reorganizamos as tarefas. Os cartazes vêm para a sede e os distribuiremos
para colarmos pela UFSC.

◦ Fazer um evento no Facebook: Peterson fará ele com uma imagem-padrão por enquanto,
hoje à noite.

◦ Postar no site: Peterson.

◦ Divulga UFSC, Agecom e TJ UFSC: Bruna.

• Formato

◦ 20 minutos para cada um. Depois das falas da mesa, colocações da plateia e então volta com
uns 10 minutos para cada um na mesa.

• LIBRAS



◦ Podemos  pedir  aos  Pós-Graduandos  que  avisem  caso  precisem  da  tradução  para  que
possamos indicar ao pessoal da Letras que será necessário que eles venham (aparentemente
é uma condição para que eles venham).

• Certificado

◦ A ideia é gerar um documento que possamos imprimir vários e preencher com o nome e o
CPF da pessoa, usando então o carimbo da APG.

• Logística do dia (água, eletrônicos) e do translado do Cláudio 

◦ Extensão (tomada): Peterson.

◦ Marcar com todos às 17h na sede da APG para dividir tarefas (levar banner, comprar água,
etc).

◦ Peterson busca o Cláudio no aeroporto cerca de 16:00. Gio passará ao Peterson o horário
mais exato do avião.

◦ Tem  que  ser  feita  a  reserva  do  hotel.  Gio  conversará  com  ele  para  indicar  hotéis  e
eventualmente fazer a reserva. Ele então pagaria (diretamente) ao final da reserva.

• Transmissão online

◦ Tentar fazer com qualquer celular que estiver disponível.

Bar da Pós
Qinta-feira dia 17/05, começando às 20:00.

• Evento do FB: Peterson.

• Fazer poucos cartazes, para colar só na hora da Aula da APG.

• Enviar e-mails aos pós-graduandos.

• Extensão (tomada): Gio e Bruna.

• Bebidas

◦ Bruna vai  orçar  (tentar  consignação)  cerveja  e  água.  Pablo  vai  conversar  com Augusto,
Marina e Thiago para comprar a cerveja e a água orçadas.

◦ Gelo: Bruna vai atrás do pessoal do movimento estudantil  para saber onde estão sendo
compradas as coisas, inclusive o gelo.

◦ Caixa d’água: Bruna vai fazer contato com o mov. estudantil também para ver.

• Música

◦ Equipamento: Caixa de som já está na APG.

◦ Playlist: No evento do facebook as pessoas poderão indicar músicas.

• Permissão da UFSC

◦ Negociar com o Áureo a abertura do Centro de Convivência até mais tarde, avisar que não é
uma festa, que não haverá banda, etc.



Remoção de avaliações Facebook
• As avaliações do Facebook serão removidas porque não contribuem com nada.
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