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Informes

Avaliações do Facebook
A Comissão de Comunicação pede que os demais membros deixem avaliações (com comentários) na
página  da  entidade  no  Facebook  para  que  os  antigos  comentários  depreciativos  deixem  de  ter
destaque.

Controle dos e-mails
Afonso  teve  dificuldades  para  obter  controle  do  “mailing”  da  APG.  A  ideia  é  até  quarta-feira
terminar de fazer o envio dos comunicados que importam no momento. A ideia é mandar, no mesmo
e-mail: Bar da pós, manual, assembleia da eleição para reitor (junto com o formulário) e informe
sobre 8M.

Nenhuma resposta ainda
Bruna comenta que ainda não houve nenhuma resposta no formulário de sugestões de pautas para o
debate entre candidatos a reitor. Avalia-se que a questão-chave é a falta de divulgação.

Luta pela moradia
Ocorreu uma reunião agora no DCE sobre a luta pela moradia. O pessoal estava fazendo um projeto
ambicioso de receber os calouros, especialmente das ações afirmativas, e fazer alguma ocupação.
Essa foi a terceira reunião e foi um pouco mais esvaziada, as comissões não progrediram em suas
tarefas e a proposta está sendo reavaliada. No entanto, ainda haverá um CEB quarta-feira sobre o
tema. João menciona que, como este é o primeiro ano com comissão de verificação racial, foi possível
ter contato com todos os cotistas, e foi iniciada uma mobilização junto a eles relativa ao tema.

Terceiro ENE
Dia 12/03 a Andes está pensando em reunir a Comissão Unificada para construir o terceiro ENE.
Afonso se propôs a comparecer representando a APG, se a reunião ocorrer.

Impressão dos manuais
Não houve resposta ao ofício para impressão dos manuais.

Repasses de Representações

COMELEUFSC
Repasse da Bruna: Conseguimos os votos presenciais pelo TRE, o que foi bom apesar de não haver
conquistas ainda maiores (como o voto universal).  Bruna comenta que estar na comissão é uma



grande responsabilidade, e considera a postura ausente da Apufsc irresponsável. A lista oficial dos
eleitores foi enviada para o TRE, tendo que ser adequada por ela e pelo Paulo Rizzo (Andes) às
exigências de última hora do TRE. O número da matrícula não será relevante para votar. Serão 63
urnas  no  total.  Serão  três  titulares  e  três  suplentes  para  cada  urna,  incluindo  representações
estudantis. As urnas do CCB não foram separadas. Os residentes da medicina (pós-graduação lato
sensu) pediram para votar, mas aparentemente eles (lato sensu) nunca participam de eleições. Foi
decidido que cada grupo pode chamar seu debate com os candidatos, mas a comissão fará um debate
oficial dia 22/03 no Auditório do Centro de Eventos. O nosso debate (da pós-graduação), contudo,
deveria ser mantido porque é mais específica. Estamos organizando um debate conjunto com o DCE.
Luca, do DCE, disse que poderia conseguir o auditório para o dia 15/03.

Câmara de Extensão
Afonso ainda não foi nomeado. Foi apontado o modelo no Drive da APG que ele pode usar para
concretizar a nomeação.

Conselho Universitário
Teve reunião ordinária na semana passada. Não houve nenhuma pauta muito relevante. Teve uma
“pauta-surpresa”, a composição da Comissão Permanente de Sustentabilidade – um órgão consultivo
que opina sobre as ações ambientais da UFSC. A Comissão que estava fazendo uma investigação
própria da UFSC sobre a Ouvidos Moucos pediu uma prorrogação pro seu relatório. O diretor do
campus Blumenau trouxe duas propostas de moção incluídas na hora: posicionamento da UFSC em
relação aos professores afastados desde setembro (por causa da Ouvidos Moucos, eles não podem
entrar na UFSC). Houve bastante acordo de que esses professores deveriam retornar, mas a nota
acabou carregada com um discurso que fazia referência a um Estado policial, etc. - foi solicitada uma
nova redação da nota. A UFSC, no entanto, divulgou essa nota não-aceita junta à outra nota que veio
de Blumenau, e que foi aprovada, com críticas a questões de permanência. Sobre a questão do Morro
dos Cavalos, o julgamento pela homologação depende do julgamento do STF e que é acessível a
notas técnicas acadêmicas. Já há algumas notas do pessoal da antropologia e da etnobiologia e a
ideia é pedir para o CUn se posicionar a favor dessas notas. João e Igor ainda não fizeram essa tarefa,
mas pretendem fazê-lo em breve.

Conselho dos Curadores
Vai haver na quinta-feira uma sessão extraordinária para discutir questões como exigências da CGU,
criação de comissões temáticas, etc. Peterson também estará em uma reunião terça-feira da comissão
para reformulação do regimento interno do Conselho.

Assembleia discente
Para  João  a  ideia  era  ter  pautas  sugeridas  pela  APG e  pelas  pessoas  presentes  na  Assembleia,
jogando  as  sugestões  online  no  evento  do  Facebook.  No  formulário,  contudo,  foi  escrito  que
“sistematizaríamos” as sugestões online para levar para a assembleia. Marina acha melhor fazer uma
reunião um dia antes, não de manhã. E diz também que é importante falar tudo que for repassado,
ainda que algumas coisas de forma crítica. Discute-se até que ponto é possível / melhor ler todas as
sugestões online.

O acordo é que as sugestões online passarão pela assembleia mas podemos fazer uma avaliação mais
contextual delas na “reunião sistematizadora”. Teve-se acordo com uma comissão para fazer isso, e
também para  sistematizar  as  propostas  que  a  própria  APG trará.  Comissão  será  composta  por



Mariana, Giovanny e João. Outras questões de organização serão revistas contextualmente a partir
do trabalho da comissão. Mais pessoas serão chamadas se for percebido que a carga de trabalho será
muito grande. No dia, Giovanny trará projetor e caixa de som.

Assembleia ficou marcada para ter início às 13 horas e terminar às 15 horas.

Debate com os candidatos
Foi discutido que seria conveniente fazer o debate no dia 15. Muitos detalhes não foram discutidos
pois serão arranjados com o DCE de qualquer forma, então a ideia é organizar uma reunião com eles
para ver quanto trabalho será necessário para organizar o debate, elencando a partir daí pessoas da
APG pra ajudar a organizá-lo.

8M
Dia 6 de março vai haver atividades na UFSC. À noite o DCE estava planejando uma aula pública
sobre a Previdência e então estendeu o convite para o 8M na UFSC. Dia 8 haverá atividades no
Centro, com panfletagem no RU para chamar as pessoas para elas. A ideia é divulgar as atividades
(pela página / facebook / e “mailing”) e participar delas.

Bar da pós e aula inaugural
O Bar da Pós estava previsto para o dia 15/03 porque a ideia era fazer próximo da aula inaugural.
Mas o dia 15 agora é pouco praticável, e a aula inaugural tampouco está marcada para o início de
março. É preciso ainda definir a data da aula inaugural para então definir a data do Bar da pós.
Houve acordo com começar a perguntar para os convidados cogitados para a aula pública datas
disponíveis na terceira semana de abril (entre dia 16 e 20). Depois disso, buscar um local.

Encaminhamentos e acompanhamentos

Mailing list
Até quarta Afonso pretende enviar  os  e-mails  falando sobre Bar  da pós,  manual,  assembleia da
eleição para reitor (junto com o formulário) e informe sobre 8M.

Luta por moradia
Divulgar o CEB (07/03) e participar das próximas reuniões do grupo.

Comissão unificada e ENE
Afonso representará a APG se a reunião ocorrer dia 12/03.

CUn e Morro dos Cavalos
João e Igor ainda estão para pedir um posicionamento da UFSC, no CUn, sobre a homologação das
terras indígenas.



Câmara de Extensão
Afonso entregará o documento com sua nomeação.

Debate com o DCE
Giovanny fará a comunicação com Luca (DCE) para arranjarmos uma reunião entre representantes
do DCE e da APG para organizar o debate.

8M
Comissão de Comunicação divulgará as atividades da página e Afonso divulgará por “mailing”.

Bar da pós e aula pública
Buscar disponibilidade dos convidados na terceira semana de abril, trazer na próxima reunião (dia
19) para organizarmos as datas, os locais e a divulgação. Serão convidados: André Ramos, Beatriz
Paiva, e representantes – Sinergia e petroleiros.

Pautas não-abordadas (Indicação para próxima reunião)
• Definição de ata e local exatos da aula inaugural e do Bar da pós
• Questão da saúde mental na pós-graduação
• Ações afirmativas na pós
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