
Relatoria Reunião APG-UFSC 19/03/18

Informes
→ Impressões do manual do/a pós-graduando/a: a Marina disse que foi ajustar os gráficos, que
estavam em resolução ruim na versão pra impressão, e viu que os gráficos não contemplavam o
doutorado, portanto vai rearrumá-los e enviar para a imprensa universitária;

→ Thiago trouxe que a reunião da ANPed Sul (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação) vai ser na UFRGS em junho e o valor para submissão de trabalhos tá mais R$300. O
pessoal da FAED (Udesc) está se mobilizando para reivindicar redução desse valor e o PPGE tá
discutindo somar nisso. Foi trazida a possibilidade de a APG se posicionar com relação a isso,
possivelmente assinando uma nota ou escrevendo um própria, o que fomos de acordo;

→ Thiago também trouxe que no campus da Udesc estão querendo criar uma APG e na quarta-feira
às 12h30 tem uma reunião de discussão sobre isso e eles nos convidaram a participar e levar um
pouco sobre nossa APG na UFSC. Entendemos a importância de fortalecer o movimento estudantil
lá e discutir sobre a gestão horizontal, que é diferente do que se propõe a ANPG, por exemplo.
Vamos ver se alguém da gestão pode ir nessa reunião e vamos convidar alguém da Udesc para vir
em nossa próxima reunião, que aí iniciaremos mais cedo para podermos dedicar um momento para
conversa com eles;

→ III ENE (Encontro Nacional de Educação): dia 7 de abril (sábado) às 8h30 (provavelmente no
Colégio de Aplicação ou no SINASEF no centro) tem reunião para organização do III ENE, que vai
ser no Rio de Janeiro final de julho/início de agosto. É um encontro construído por entidades e tem
caráter combativo, portanto seria muito importante a nossa participação na construção.  Thiago se
prontifica  em  participar  mas  é  relevante  construirmos  o  evento  enquanto  APG  e  enquanto
representantes da Pós na UFSC;

→ Luta por Moradia na UFSC: Amanhã (20/03) ás 17h no PAEP (Moradia Estudantil) tem mais
uma reunião da Luta por Moradia na UFSC, que tem se proposto a se tornar um comitê de luta. Está
sendo construída uma carta e abrirão um processo no Cun para alterar o regimento da Moradia
Estudantil e incluir mães com filhos e filhas. Este poderia ser um espaço para alterar outras coisas
no regimento também. JG participou nas últimas reuniões e pode participar na de amanhã. Foi
trazida a importância de a gente somar junto nessa luta enquanto representação estudantil, embora
entendamos que este não seja o momento de reivindicar vagas para a pós, uma vez que já são
poucas para a graduação;

→ JG trouxe uma questão de representação estudantil no conselho de unidade do CED, pois houve
uma reunião na semana passada, chamada pela direção do CED, para discussão das vagas, que hoje
são  preenchidas  por  discentes  apenas  do  centro,  embora  existam  programas  de  pós,  como  o
PPGECT, que tem vínculo com o CED. Foi discutido, no entanto, que uma vaga de representação
estudantil ali extrapolaria as vagas já existentes e isso se complica quando se pensa em programas
inter e multidisciplinares, que têm vínculo com vários centros e muitas vezes os representantes
discentes não têm condições de estar em todos esses espaços. JG vai seguir envolvido com isso e é
importante seguirmos defendendo a representação estudantil;

→ Debates candidatos Reitoria: tem vários debates com candidatos à Reitoria esta semana. Amanhã
(20/03) às 18h30, quinta-feira (22/03) às 13h30, oficial da COMELEUFSC, e o nosso, estudantil, na
segunda-feira (26/03) às 18h30, no Garapuvu.

 

Repasses representações
→ COMELEUFSC: Bruna trouxe uma questão delicada sobre a Comissão de Ética, que existe à
parte da comissão eleitoral mas cujos membros são indicados pelas categorias desta comissão. A



categoria  estudantil  está  se  posicionando contra  a  presença de um representante indicado pelos
técnico-administrativos que tem histórico de assédio nessa comissão. 

→ JG e Fernanda estão na comissão permanente de sustentabilidade com reunião dia 29/03 para
discutir o plano ambiental da UFSC.

 

Pautas
1. Debate candidatos Reitoria

O debate organizado pelas entidades estudantis (DCE e APG) vai ser no dia 26/03 às 18h30 no
Garapuvu. Temos que indicar alguém para mediar o debate e Marina vai fazer isso e entrar em
contato  com a pessoa  mediadora do DCE. Não sabemos como está  com relação à  divulgação,
evento, cartaz, convite aos candidatos – ver com Giovanny. Mariana está fazendo fechamento da
carta  e  levará  no  dia  do  debate  para  leitura  das  reivindicações.  Decidimos  enviar  a  carta  aos
candidatos o quanto antes e solicitar posicionamento até o dia do debate. No dia faremos a leitura da
carta e explicaremos que solicitamos essa posição que vai ser publicada.

2. Resolução normativa do CUn 95/2017 (e comissão na CPG):

Existem  alterações  dessa  nova  resolução  que  entendemos  que  são  (e  têm  se  mostrado)
problemáticas:

a.  alteração  do  prazo  para  conclusão  dos  cursos:  era  direito  anteriormente  1  ano  de
trancamento e 1 ano de prorrogação e agora somente é permitido 1 ano somando as duas condições,
o  que  está  sendo  implementado  de  forma  remissiva  (que  é  inconstitucional),  acarretando  no
desligamento de pós-graduandos que não estavam sujeitos a essa resolução quando ingressaram nos
programas;

b. Nota/conceito: antes da resolução era conceito e agora está se discutindo a nota mínima
7,0 para aprovação, que tem suscitado discussão polêmica;

c.  Proficiência em língua estrangeira:  o inglês agora é obrigatório como primeira língua
estrangeira, o que também não era assim e prejudica pós-graduandos que não tem relação com a
língua para o desenvolvimento de seus trabalhos.

Marina vai nos representar na comissão, a qual foi criada para discutir particularmente a
questão da remissividade do prazo de término dos cursos, mas vai se posicionar com relação a estas
outras questões problemáticas. A reunião é na quarta-feira às 12h30. Vamos fazer uma carta da APG
(Comissão de comunicação, Marina, Thiago – Marina vai mandar PDF da resolução com destaques
dela,  Peterson vai fazer imagens pra divulgar no facebook) para grande divulgação expondo os
problemas da nova resolução e posteriormente vamos marcar uma reunião com RDs dos programas
para  discutir  isso  e  enfatizar  a  importância  de  se  discutir  isso  nos  programas  (e  convidar
amplamente? Pro e-mail - Afonso). 

Próximas reuniões
02/04 18h (podendo iniciar  as  17h se  o  pessoal  da  Udesc  vier  –  ver  discussão  acima),  16/04
(12h30), 07/05 (18h), 21/05 (12h30).

Pendência: 

Aula inaugural – vamos discutir o possível no grupo e resolver fora de horário de reunião.


