
Relatoria – Reunião APG
13 de novembro de 2017
Presentes: Bruna, Peterson, Marina, Augusto, Giovanny, João, Fernanda, Mariana, Camila,
Adriano

Pautas:

1. Comissões de e-mail e financeira:  O saldo atual, legado da gestão passada,  é de R$ 521,35.
Augusto concordou em ser o responsável pela guarda do dinheiro e dos documentos fiscais. Seria
interessante dialogar com o DCE para tentar entender como fica a questão da emissão de carteiras
estudantis, pois isso pode ajudar no caixa. Foi levantada também uma aparente dívida que o DCE
tem com a  APG em relação  ao  repasse  de  dinheiro  dos  selos  de  carteira  estudantil.  Peterson,
Mariana e Bruna farão parte da Comissão de e-mail, que será doravante Comissão de comunicação,
uma vez que envolve todas as tarefas de relações com outras pessoas, entidades e atividades de
divulgação – e nesse sentido envolve o gerenciamento do e-mail, do disparamento de e-mails via
CAPG,  do  site  e  do  facebook.  Apesar  da  autonomia  que  deve  ser  concedida  à  comissão  para
resolver com agilidade questões de divulgação de eventos e outras questões menores, tópicos de
maior importância serão levados para o grande grupo para deliberação. Serão criados documentos
de referência em relação às dúvidas que discentes tiveram no passado e que já foram solucionadas,
para que caso os mesmos problemas ocorram com outros discentes no futuro a solução possa ser
buscada com maior facilidade. Outros documentos também deverão ser disponibilizados, como as
atas. O grupo também solicita que seria bom a participação de mais alguém nessa comissão, dado o
provável volume de trabalho que ele pode implicar.

ENCAMINHAMENTO: Giovanny e Augusto vão conversar com o DCE sobre a dívida dos selos.
Giovanny passará a conta do gmail e a senha para a acessarmos. A Camila passará a senha do site
para o editarmos. O Tiago, que está agora responsável pelo disparamento de e-mails via CAPG,
deve decidir se permanecerá na função (e na comissão) ou a responsabilidade ficará com outra
pessoa.

2.  Reunião  de  planejamento:  fica  marcada  para  o  dia  15/11/2017,  às  13:30,  a  reunião  de
planejamento semestral  da APG com vistas a refletir  sobre ações práticas e estratégicas para o
avanço do programa proposto pela chapa Quem Tem Coragem, vencido nas eleições. A reunião será
na sala do DCE; caso ela esteja indisponível, será possível utilizar a sala do Geabio. Bruna lembra a
todos que seria bom trazer o programa, seja em mãos ou no computador, para melhorar a dinâmica
da reunião.

ENCAMINHAMENTO: Bruna conversará com alguém do DCE para disponibilizar a sala para a
reunião, enquanto João pegará a chave do Geabio como “plano B”.

3. Representações: Bruna relatou informações sobre todas as cadeiras a que a APG tem direito em
órgãos deliberativos da UFSC e alguns comitês. São eles: o Conselho Universitário, (2 titulares e 2
suplentes),  o  Conselho  de  Curadores  (1  titular  e  1  suplente),  a  Câmara  de  Pós-Graduação  (5
titulares), a Câmara de Extensão (1 vaga da APG cedida pelo DCE), a Câmara de Pesquisa (1 titular
e 1 suplente), o Comitê assessor permanente da pró-reitoria de pós-graduação (PROAP) (1 vaga), o
Comitê de Acervo da BU (1 vaga), o Comitê de Permanência da Câmara de Pós-Graduação (1
vaga) e o Comitê de Cotas da Câmara de Pós-Graduação (1 vaga). Essas e outras informações,
como atribuições  dos  cargos  e  regularidade das  reuniões  de  cada instância,  estarão  disponíveis
(publicamente e via lista de e-mails da gestão) em documento separado organizado pela Bruna. João
menciona e o grupo tem consenso que as vagas são da APG, e não da pessoa que as ocupará, que
poderá ser substituída caso a gestão entenda que a representação não está sendo feita a contento –
entendimento que será balizado pelo programa da chapa.



ENCAMINHAMENTO: A comissão de comunicação deve cuidar da divulgação dos cargos e seu
detalhamento,  incluindo  quem  os  ocupará.  Quanto  à  ocupação  dos  cargos,  não  foi  possível
contemplar todas as vagas, e foi entendido que mais vagas poderão ser atribuídas na reunião de
planejamento da quarta-feira, ou ainda além, conforme possível. As vagas decididas foram: para o
Conselho Universitário, Giovanny e João como titulares, Fernanda como suplente de Giovanny e
Bruna como suplente do João. Para a Câmara de pesquisa, temos Adriano como titular e Afonso
como suplente. Para a Câmara de curadores, temos Peterson como titular. Para a Câmara de Pós-
graduação, temos Augusto e Marina. Faltam indicações para a Câmara de Extensão, suplência da
Câmara de Curadores, três vagas na Câmara de Pós-Graduação, e todos comitês supracitados.


