
Relatoria Reunião APG-UFSC 16/07/2018

Informes

• O PPGSS adotou ações afrmativas (sociais) em seu último edital de ingresso.
◦ Encaminhamento (Comissão  de  comunicação):  Criar  uma página  no  site  para  reunir

todos os programas que já adotaram. Isso pode inclusive ir no informativo. De qualquer
maneira fazer um post sobre essa adoção específca junto com a do PPGFIL.

Pautas

• Divulgação das informações sobre aumento de bolsas Augusto
◦ Aprovada a divulgação.

▪ Encaminhamento (Comissão de comunicação): fazer um post no site (em que irão as
fontes) e no Facebook colocar texto e imagem mas apontar que as fontes estarão no
site.

• Carta SBPC e repúdio à FAPESC
◦ Aprovada a divulgação.

▪ Encaminhamento (Comissão  de  comunicação):  fazer  um  post  no  site  e  nota  no
Facebook. Fazer um post também com o vídeo zueiro e falar com a SBPC.

• Questão das multas no Conselho de Curadores
◦ Aprovado  o  parecer  proposto  por  Peterson,  e  a  divulgação  antes  da  reunião  (com

adaptações) caso não haja problema.
▪ Encaminhamento:  Peterson  vai  conferir  com  o  Conselho  de  Curadores  se  tem

problema divulgar antes. Mari vai tentar conseguir a ata da CPG para substanciar
ainda mais o parecer.

• Fórum Catarinense em Defesa do SUS
◦ O Fórum se articula contra  EBSERH, privatização do SUS, etc há algum tempo. Ele tenta

articular as lutas da saúde com as lutas gerais.  Vai haver um seminário nacional em
novembro em Porto Alegre que vai discutir as contrarreformas em geral, principalmente
a da saúde. O Fórum de SC vai sediar o seminário da região sul em preparação para o
nacional. É bem provável que a data seja 1 de setembro, e que seja na UFSC. O objetivo é
discutir questões gerais, mas também as locais, como as O.S., a EBSERH, etc. A Bruna
está construindo; foi aprovado que levaremos a APG como apoiadora do evento.

• Vagas que temos à disposição (PROAP, Ética em Pesquisa, Ações Afrmativas)
◦ Ações Afrmativas:  alguém foi indicado para a APG pra ocupar a vaga, o que o Igor

considerou proveitoso porque talvez ele não consiga fcar nela por muito tempo. Mas ele
ainda não entrou em contato com a pessoa.
▪ Encaminhamento: Entrar em contato com ela em breve e chamar para reunião para

ver se ela tem disposição para ocupar a vaga representando a APG.
◦ Sobre a do Comitê de Ética em Pesquisa, a Mari vai procurar saber mais sobre.

▪ Encaminhamento: Discutir na próxima reunião.
◦ Sobre a da PROAP e do Comitê de Ética, fcamos de falar com pessoas próximas que

possam estar interessadas.
▪ Encaminhamento: Falar com pessoas próximas para ver se alguém tem disposição

para ocupar as vagas representando a APG.
• Informativo

◦ A Mari colocou no drive da APG, junto a documentos sobre ações afrmativas na pós-
graduação, uma proposta inicial de informativo.

◦ Fazer  um informativo como se fosse um de fechamento da gestão,  informando sobre
coisas que fzemos, e por isso pensamos em fechá-lo mais pro fnal de setembro – pra dar



tempo de  falar  sobre  ainda coisas  que  queremos  fazer  (sobre  as  ações  afrmativas,  a
reunião de RDs, o fórum de saúde mental, etc).

◦ Deliberamos por continuar a identidade do “Boletim da APG”. O último foi em março de
2017.

◦ Pensamos em pedir às pessoas que estiveram envolvidas com as coisas que estarão no
boletim para adaptar formas de noticiar o que foi feito. Na próxima reunião tiramos uma
comissão para acompanhar a elaboração e edição fnal.

◦ O que pensamos que deveria estar:
▪ Ciência e Tecnologia

• Aula Magna e Manifesto Petrobrás
• Audiência da SBPC e Carta FAPESC

▪ Questão de ações afrmativas
• O quadro geral da UFSC
• Programas em que foram aprovadas
• Espaços institucionais que existem em que essas questões podem ser pautadas

▪ Eventos de Saúde Mental
• o evento de Araranguá
• o da UFSC
• o específco dos pós-graduandos

▪ Articulação com demais lutas sociais
• Nossa participação do pré-ENE
• Luta contra as O.S.

▪ Ações de gestão
• Debate para reitor
• Representações discentes (questão das multas na CPG, CUn).
• Bar da Pós
• Reunião RDs (a fazer)
• Manual do pós-graduando
• Atualização do estatuto da APG (a fazer)

Próximas reuniões

• 06/08 às 18:00 (uma semana a mais em função do recesso escolar)
• 20/08 às 12:30 (Indicativo)
• 03/09 às 18:00 (Indicativo)
• 17/09 às 12:30 (Indicativo)

◦ Encaminhamento (Comissão de comunicação): Divulgar a data de 06/08 e, na próxima
reunião, discutir as datas e horários das próximas.


