
 

 

RELATORIA - ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA DOS (AS) PÓS-

GRADUANDOS (AS) DA UFSC 

 

Data: 22/05/2017 (segunda-feira) - 12h20m às 13h20m 

Local: Hall do Centro de Convivência 

Pauta:  

1) Informes; 2) Avaliação da greve geral de 28/04 e posicionamento estudantil da Pós-

Graduação aos chamados nacionais de luta contra as reformas; 3) Encaminhamentos. 

Presentes: a lista de presença está disponível na sede da APG. 

 

1) Informes 

- No dia 23/05/2017, às 10h haverá na Assembleia Legislativa (ALESC) um ato de entrega do 

pedido de impeachment do Governador Raimundo Colombo. 

- No dia 25/05/2017, às 18h30m acontecerá no Plenarinho da ALESC a atividade: "Nakba - A 

Catástrofe Palestina" (69 anos da ocupação de Israel nos territórios palestinos). A atividade 

consistirá em uma mesa de discussão sobre sionismo e racismo e é organizada pelo Comitê de 

Solidariedade ao Povo Palestino.  

- No dia 24/05/2017 acontecerá o ato ocupa Brasília, dia que entrará em fase decisiva a pauta 

da previdência, que estará em votação no plenário da Câmara. No Brasil inteiro está havendo 

organização de caravanas para se encontrarem em um grande ato em Brasília. 

- No dia 24/05/2017 também acontecerá um ato em Florianópolis, no TICEN, às 18h. 

 

2) Avaliação da greve geral de 28/04 e posicionamento estudantil aos chamados 

nacionais de luta contra as reformas dos (as) estudantes de pós-graduação sobre a Greve 

Geral do dia 28/04 

- Foi apresentada pela mesa uma análise de conjuntura em que se debateu a importância de 

termos como horizonte de curto prazo, barrar as reformas. Após uma fala de 15min feita por 

Gilberto Nogara Junior (mesa e membro APG), abriu-se para o debate.  

- No debate foram apresentados balanços da greve geral do dia 28/04 e da conjuntura atual do 

“Fora Temer”, que agora tem o apoio da Globo, com as delações da JBS e a iminência de 

renúncia de Michel Temer (ocorridas em 17/04 - última quarta-feira).  



- Colocou-se em debate a pauta das “Diretas já” e foi reiterado que a pauta nas ruas não deve 

focar sobre as eleições (nem diretas, nem indiretas), mas na anulação de todas as reformas. 

Derrubar Temer não é suficiente, assim como aprovar as “Diretas já”. No entanto, isto não 

nos coloca contra a bandeira das eleições diretas, mas é preciso compreender que ela é 

insuficiente por si mesma e não deve ser a centralidade da luta. Mais um vez, afirmou-se que 

a luta nas ruas deve centrar-se em barrar as reformas e no enfrentamento de todas as medidas 

do golpe. 

- Foi pontuado em relação à conjuntura, sobre a inexistência de uma credibilidade 

institucional e o cuidado com a pauta das “Diretas já”, que pode ser considerada uma cortina 

de fumaça, pois a conquista das eleições diretas não significa barrar o processo de reformas. 

Reafirmou-se a necessidade de organização de um movimento massivo contra as reformas. 

 

3) Encaminhamentos 

A partir dos debates ocorridos na Assembleia, a mesa elaborou uma síntese das análises e 

propostas colocadas encaminhando-se os seguintes posicionamentos: 

1) A luta imediata centrará em: 

- barrar imediatamente as reformas; 

- reversão de todas as medidas; 

- construção de uma nova greve geral; 

- contra as eleições indiretas. 

2) Também foi encaminhado a elaboração de uma Nota pública de posicionamento dos pós-

graduandos da UFSC respaldando os estudantes que se somaram às caravanas para Brasília 

(ato ocupa Brasília, em 24/05, cf. ponto de pauta: “Informes”). 

3) Outro encaminhamento foi a chamada para somar ao Ato em Florianópolis do dia 24/05 

(cf. ponto de pauta: “Informes”). 

Os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade pela Assembleia. 


