
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

RELATORIA	-	ASSEMBLEIA	DOS	(AS)	PÓS-GRADUANDOS	(AS)	DA	UFSC	
	
Data:	26/06/2017	(segunda-feira)	–		
Horário:	das	14h20	às	15h20		
Local:	Centro	de	Convivência		
	
Pauta:	1)	Informes;	2)	Espaço	de	debate	-	Reformas	da	trabalhista	e	da	previdência:	o	
que	sabemos	sobre	isso?;	3)	Posicionamento	de	estudantes	de	PG	frente	a	Greve	Geral	
de	30/06;	4)	Encaminhamentos.	
Presentes:	Lista	de	presença	está	disponível	na	sede	da	APG.		
	
1)	Informes	
-	 Leitura	 da	 nota	 do	 CA	 da	 Biologia	 em	 apoio	 a	 estudante	 Lorena	 Castillo,	 desligada	
recentemente	 da	 UFRGS	 por	 ser	 militante,	 e	 em	 repúdio	 à	 perseguição	 política	 e	
criminalização	 dos	 movimentos	 sociais	 por	 parte	 das	 Universidades.	 Também	 foi	
encaminhado	que	a	APG	assinasse	a	nota.	
-	Dia	27/06	haverá	reunião	da	Comissão	Unificada	de	Mobilização	da	UFSC,	às	11:30h,	
no	hall	da	Reitoria.	
-	 Dia	 30/06	 é	 o	 dia	 da	 Greve	 Geral.	 Além	 da	 paralização	 das	 atividades	 está	 sendo	
articulado	um	ato	para	a	tarde.	
	
2)	Espaço	de	debate	 -	Reformas	da	 trabalhista	e	da	previdência:	o	que	sabemos	sobre	
isso?	
-	Foi	apresentada	pela	mesa	uma	análise	da	reforma	trabalhista,	apontando	as	alterações	
propostas	 para	 a	 regulamentação	 das	 relações	 de	 trabalho	 e	 a	 forma	 como	 colocam	
trabalhadoras	e	trabalhadores	em	situação	de	extrema	precariedade.	Após	uma	fala	de	
20	minutos	 feita	 por	Messias	 Silva	Manarim	 (mesa	 e	mestrando	 do	 PPGFIL),	 abriu-se	
para	o	debate.	
-	Nas	intervenções	foram	ressaltadas	a	importância	de	espaços	de	debate	e	formação	nas	
assembleias,	 a	 iminência	da	votação	da	 reforma	 trabalhista	 (prevista	para	o	dia	28),	 a	
necessidade	de	nos	colocarmos	enquanto	pós-graduandos/trabalhadores	na	luta	contra	
essas	reformas	e	de	pensarmos	o	papel	da	universidade	neste	cenário.	Também	foi	dito	
que	 é	preciso	publicizar	 que	 entidades	 como	a	CNI	 e	 a	 CNC	 são	 articuladoras,	 junto	 a	
outros	 atores,	 das	 reformas.	 Além	 disso,	 destacou-se	 que	 as	 reformas	 em	 questão	
extendem	para	o	conjunto	da	classe	trabalhadora	uma	situação	que	já	é	vivida	por	parte	
da	 classe,	 lembrando	 da	 situação	 das	 trabalhadoras	 e	 trabalhadores	 terceirizados	 da	
UFSC,	 que	 possuem	 contrato	 e	 condições	 precárias	 de	 trabalho	 e	 ainda	 tiveram	 um	
aumento	de	R$	2,90	para	R$	6,10	no	mês	passado.	



	
3)	Posicionamento	de	estudantes	de	PG	frente	a	Greve	Geral	de	30/06	
-	As	falas	durante	o	debate	extenderam-se	ao	terceiro	ponto	de	pauta,	posicionando-se	
pela	adesão	à	Greve	Geral	de	30/06	e	construção	das	mobilizações	na	UFSC	(chamadas	
pela	Comissao	Unificada	de	Mobilização)	e	na	cidade	(chamadas	pelo	Fórum	em	Defesa	
de	Direitos/SC).	
	
4)	Encaminhamentos	
-	 A	 partir	 dos	 debates	 ocorridos	 na	 Assembleia,	 a	 mesa	 elaborou	 uma	 síntese	 das	
análises	e	propostas	colocadas	encaminhando-se	os	seguinte:	
1)	 Assinar	 a	 nota	 do	 CA	 da	 Biologia	 em	 apoio	 a	 estudante	 Lorena	 Castillo,	 desligada	
recentemente	 da	 UFRGS	 por	 ser	 militante,	 e	 em	 repúdio	 à	 perseguição	 política	 e	
criminalização	dos	movimentos	sociais	por	parte	das	Universidades.	
2)	Elaboração	de	uma	nota	pública	de	posicionamento	dos	pós-graduandos	da	UFSC	de	
apoio	 e	 construção	 da	 Greve	 Geral	 de	 30/06,	 explicitando	 em	 seu	 texto	 entidades,	
organizações	e	figuras	públicas	que	defendem	e	articulam	as	reformas	trabalhista	e	da	
previdência.	
3)	Elaboração	de	outra	nota	pública	de	repúdio	ao	aumento	do	RU	para	os	servidores	
terceirizados.	
Os	encaminhamentos	foram	aprovados	por	unanimidade	pela	assembleia.	
	
-	Nota	do	CA	da	Biologia	em	apoio	a	estudante	Lorena	Castillo,	desligada	recentemente	
da	UFRGS	por	 ser	militante,	 e	 em	 repúdio	 à	 perseguição	 política	 e	 criminalização	 dos	
movimentos	sociais	por	parte	das	Universidades:	
	
"Lorena	Castillo	é	uma	estudante	cotista	que	foi	desligada	da	UFRGS	em	maio	desse	ano,	
após	 uma	 alegação	 falsa	 de	 renda	 que	 ela	 não	 possui.	 Antes	 do	 desligamento,	 ela	 foi	
questionada	pela	Comissão	de	Análise	e	Renda	da	Universidade	sobre	sua	participação	
na	Federação	Anarquista	Gaúcha,	assunto	que	inclusive	consta	no	processo	apresentado	
como	 justificativa	 de	 sua	 expulsão.	 Lorena	 foi	 desligada	 da	 UFRGS	 por	 ser	 estudante	
cotista	e	militante.	
Não	 aceitaremos	 nenhum	 tipo	 de	 perseguição	 política	 na	 Universidade.	 Além	 disso,	
lutamos	 em	 defesa	 das	 políticas	 de	 acesso	 e	 permanência	 para	 estudantes	 pobres,	
negras,	 negros,	 indígenas.	 Responsabilizamos	 o	 Reitor	 da	 UFRGS,	 Rui	 Vicente	
Oppermann,	 pelo	 desligamento	 de	 centenas	 de	 estudantes	 cotistas,	 assim	 como	 pela	
perseguição	à	Lorena,	e	reivindicamos	sua	reintegração	imediata.	
NENHUM	COTISTA	A	MENOS!	
CHEGA	DE	PERSEGUIÇÃO	POLÍTICA	NA	UFRGS!"	


