
Ata reunião ordinária da APG
27 de novembro de 2017

Presentes: Afonso, Augusto, Bruna, Camila, Fernanda, João, Lynn, Mariana, Marina, Peterson

INFORMES:
1.  Planejamento:  concluímos  o  planejamento,  que  foi  feito  em  duas  reuniões.  Colocamos  os
principais pontos e metas, as comissões e representações em papel pardo nas paredes da sede;
2.  Insetos na sede: Augusto comprou sprays pra insetos e baratas (um deles é tóxico, lembrar de
sempre olhar na embalagem, Augusto deixou aviso) com dinheiro nosso. Ele fez uma planilha pra
gente ter controle dos gastos e vai compartilhar depois;
3. Repasse aula pública “Resistência contra o abuso de poder e fascismo”: Mariana foi e disse que
foi  bastante  no  sentido  de  martirizar  o  reitor.  Não  houve  participação  de  entidades  indígenas
tampouco falas do DCE ou nossa. O CAXIF, que estava receoso de fazer uma fala, fez e foi boa.
4. RU nas férias: Marina fez repasse sobre a audiência com a reitoria sobre o RU nas férias, que vai
ter que ser fechado em algum período para reparações. Já temos garantia de almoço e transporte no
RU do CCA nos dias de semana mas ainda foi solicitada uma posição da reitoria sobre jantar e fins
de semana. Marina vai numa reunião agora (parece que não rolou) com chamada pelo DCE para
discussão sobre a audiência que aconteceu e sobre a que vai rolar na quarta-feira às 10h30;
5. Comissão eleitoral: as datas para eleição para a reitoria ficaram para 28/03/18 (primeiro turno) e
11/04/18 (segundo turno);
6. Guaranis do Morro dos Cavalos: seguir com as campanhas de arrecadação, tirar um dia para levar
na terra. Saiu a proposta de levar um informe ao Cun amanhã para falar sobre a situação lá.
7.  Reunião da comissão unificada: ela ameaçou de acabar, por estar com pouca mobilização, mas
como tem indicativo de paralisação nacional dia 05/12, foi tirada participação nela (mais voltada
aos docentes  e  trabalhadores  técnicos,  já  que a  movimentação de estudantes  já  estará  baixa na
semana que vem) e na reunião do fórum de lutas amanhã às 10h no centro. No dia 4 (segunda) vai
ter panfletagem e dia 5 a ideia é rolar um café cultural.
8. Representações:

→ CPG: as representações  foram homologadas e já  houve convocação para quinta-feira
(30/11);

→ Extensão: falta solicitar  homologação do Afonso (ele vai tentar falar com alguém do
DCE, já que a vaga foi cedida por eles); 

→ Conselho de Curadores: o Peterson disse que 14/12 tem reunião;
→ CUn: amanhã deve ser discutido novamente a questão das datas para as eleições, já que

tem havido uma discussão sobre a ilegalidade dos prazos no processo eleitoral. Nossa posição é de
manter o que foi votado em reunião anterior. Sobre o abaixo assinado para nomeação do Centro de
Cultura e Eventos Reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, incluímos como pauta para discussão.

PAUTAS
1. Cun e a nomeação do Centro de Eventos: discutimos o quão grave é martirizar o reitor Cancellier
a tal ponto, visto que muitos posicionamentos deste não estavam em sintonia com a autonomia
universitária  e  que  sua  gestão  não  ia  de  acordo com nosso  horizonte  de  universidade  pública.
Entendemos também que o ocorrido com o Cancellier não é o principal indicativo de ameaça à
autonomia  universitária  e  que  sua  gestão  apresentava  várias  dessas  ameaças.  Parece  haver  um
oportunismo de se “jogar para debaixo do tapete” as contradições da gestão do Cancellier. Houve
contestação na lista do Cun, com relação à legitimidade de se fazer isso em um momento em que
ainda estão em andamento investigações. Concordamos que é preciso cuidado ao realizar as falas e
que talvez seja interessante trazer inicialmente uma menção de respeito ao luto seguida de uma
leitura nossa sobre a questão e concluir com o desacordo com a proposta devido ao que foi trazido
mais acima. Entendemos que independente do teor de nossa fala, nossa posição é contrária à de
nomeação do centro de eventos com o nome do Cancellier, portanto é interessante que marquemos



posição, especialmente no sentido da projeto de universidade que temos. Embora possa ser que não
tenhamos força para barrar isso, é importante que marquemos posição até para evidenciarmos a
falta de consenso sobre o assunto. O jornal laboratório ZERO, do Jornalismo, fez uma reportagem
bastante coerente sobre o assunto; vale a leitura e possivelmente o compartilhamento no nosso
facebook.
ENCAMINHAMENTOS: as e os representantes nossos no Cun farão uma fala para marcar posição
contrária à nomeação do centro de eventos com o nome do Cancellier.
2. E-mails:

→ Tem um e-mail de uma mestranda que teve afastamento por problema de saúde e gostaria
de prorrogar o prazo de defesa mas não está sendo permitida em seu programa. Discutimos de
marcar uma conversa com ela e participar quem puder para em seguida estudarmos e vermos o
melhor caminho.

ENCAMINHAMENTO:  Bruna  vai  marcar  de  conversar  com  ela  e  avisa  no  grupo  do
horário, pra caso alguém mais possa ir.

→ EaD: recebemos um e-mail de um pós-graduando que é também graduando do EaD e que
trouxe a questão da suspensão das atividades da educação à distância e solicitou apoio da APG. A
proposta é conversar com ele e fazer uma nota mais conjunta para publicação na página da APG.

ENCAMINHAMENTO: Mariana vai responder ao e-mail e averiguar com o estudante de
produzirmos uma nota conjunta.

→  PPGA resolução:  o  programa  da  Administração  aprovou  uma  resolução  que  afasta
professores/as que não tem publicação A1 e A2. Recebemos via whatsapp uma solicitação de ajuda
e o Giovanny pediu que encaminhassem por e-mail.

ENCAMINHAMENTO: pessoal representante da CPG vai averiguar se essa alteração no
programa  passou  pela  câmara  de  pós  graduação  ou  se  vai  passar  em  breve.  Comissão  de
comunicação vai aguardar e-mail do solicitante para ver encaminhamentos, quem sabe para a nossa
próxima reunião.

Próxima reunião (de fechamento do ano): segunda-feira 11/12 às 12h30.


