
Relatoria – Reunião APG
6 de novembro de 2017
Presentes: Bruna, Afonso, Peterson, Pablo, Augusto, Priscila, Mariana, Giovanny, Carlos

Informe: foi  realizada,  imediatamente  antes  da  reunião,  a  posse  de  nossa  chapa  “Quem  Tem
Coragem!” para a gestão 2017-2018.

Pautas:

1. Chaves da sala da APG: agora com a nova gestão devemos redistribuir as chaves da sala. Uma
está com o Augusto, que está mais frequentemente na UFSC e pode abrir para quem precisar. As
demais estamos organizando da gestão passada para distribuição. [PENDENTE]

2. Acesso ao e-mail da APG: vamos pegar dados do login com a comissão eleitoral e posteriormente
atribuir a função de acesso ao e-mail para alguém da gestão. [PENDENTE]

3. Conselheiros: Bruna sugeriu fazermos uma reunião ampliada e divulgada para indicação destes,
lembrando  que  o  regimento  da  UFSC prevê  que  estudantes  não podem acumular  cadeiras  nas
representações.

ENCAMINHAMENTO: chamaremos a reunião ampliada com a pauta das representações para 13
de novembro (segunda-feira próxima) às 12h30. Mariana vai fazer um cartaz e divulgar nas redes e
Bruna vai divulgar via e-mail no CAPG. Bruna vai organizar a lista das representações, com uma
descrição de cada uma (que incluem o conselho universitário, conselho de curadores, câmara de
pós-graduação, câmara de pesquisa, câmara de extensão, acervo da BU). 

4. Finanças: temos a prestação de contas feita pela gestão anterior que está com a Camila e que
precisa  ser  entregue para  a  comissão  eleitoral.  Em próxima reunião  vamos  dividir  esta  função
também. [PENDENTE]

5.  Reunião  de  planejamento  da  gestão:  vamos  pensar  em  um  momento  para  fazermos  o
planejamento das nossas ações, pelo menos para o primeiro semestre da gestão, e seria interessante
pegar um período ou dia para isso, com posterior confraternização da associação.

ENCAMINHAMENTO: Data para a reunião de planejamento será discutida e decidida na reunião
do dia 13/11 e levaremos duas sugestões de datas: feriado 15/11 (quarta-feira) ou 18/11 (sábado).

6. Assembleia geral da UFSC e paralisação: os TAEs propuseram uma assembleia geral com todas
as  categorias,  antes  ainda  da  definição  da  sucessão  para  a  reitoria,  devido  à  necessidade  de
discutirmos as questões recentes da universidade, o que foi apoiado pela comissão de mobilização
unificada. Giovanny fez o repasse da reunião desta comissão, que aconteceu hoje. A assembleia
acontecerá sexta-feira (10/11) às 10h30 no hall da reitoria e a proposta é em seguida participar das
mobilizações da paralisação nacional, que inclui o ato às 16h no centro. Na quarta (8) e quinta-feira
(9) vai ter panfletagem chamando para o dia (encontro 11h30 no DCE). Existe a demanda pela
comissão unificada de (a) participação na panfletagem e (b) indicação de representante para a mesa
de assembleia e para realização de uma fala em nome da entidade sobre a conjuntura.

ENCAMINHAMENTO: Bruna vai nos representar na assembleia. Mariana vai encaminhar posts da
comissão unificada da UFSC para a página da APG e convidar o pessoal da gestão para participação
nas panfletagens de quarta e quinta. 

7. Página do facebook da chapa: falamos de fazer um post de agradecimento  pelos votos e falando
que vamos assumir a gestão e que a partir de agora nossas publicações serão via página da APG.

ENCAMINHAMENTO: Peterson cuidará da divulgação desse post.

8. Comissão eleitoral reitoria: o Cun indicou o Ubaldo Balthazar (CCJ) como reitor  pro tempore
enquanto não há eleições e solicitou ao MEC prorrogação do prazo para indicação de novo reitor.
Haverá consulta pública paritária e foi definido que o prazo para as atividades da comissão eleitoral
será até 26 de abril de 2018. A comissão é composta por 6 representantes (2 estudantis, 2 TAEs e 2



docentes) e 6 suplentes (com a mesma distribuição). Precisamos indicar até hoje um titular e um
suplente  representando  a  pós-graduação.  Giovanny  fez  uma  fala  sobre  alguns  aspectos  da
participação na comissão, que é repleta de relações de poder, tem questões burocráticas e logísticas,
tem  que  pensar  nos  diferentes  campi,  no  EaD,  na  disputa  pelo  voto  por  parte  de  servidores
aposentados (que a esquerda não defende).

ENCAMINHAMENTOS: Vamos indicar a Bruna (titular) e o Peterson (suplente). Ainda hoje eles
levarão o documento com a indicação à secretaria dos conselhos.

9. Comunicação interna da gestão: vamos seguir publicando as atas de reunião no site da APG e
vamos usar o grupo do whatsapp da chapa para a gestão e criar um grupo de e-mails.

ENCAMINHAMENTOS: Bruna vai adicionar pessoas da gestão no grupo da chapa e todas/os para
administrarem a página da APG no facebook e Peterson vai criar um grupo de e-mails para a gestão.

Próxima reunião (conforme encaminhamento pauta 3) dia 13 de novembro às 12h30 na sala da
APG.


