
Reunião APG 22/01/2018 – Horário: 14h 

Presentes: Mariana, Augusto, Marina, Camila Trindade, Bruna, Fernanda, João Gabriel e 

Giovanny. 

 

1) Informes: 

- Mariana informa que recebemos questionamentos pela página no Facebook a respeito 

da carteirinha estudantil. Encaminhamos que é necessário averiguar junto à ANPG como 

devemos proceder para fazer a carteirinha pela entidade. Mariana ficou de verificar. Ver 

com o Giovanny se conversou com o DCE; 

- Bruna informa que o TRE confirmou que vai garantir as urnas para as eleições da reitoria 

da UFSC conforme o previsto pela comissão eleitoral; 

- Camila Trindade informa que está concluindo o mestrado e vai começar o doutorado na 

UEL, portanto está se desligando da APG; 

- Sobre o estatutos da APG, Bruna relembra que encaminhou a proposta feita pela outra 

gestão, envida pelo Messias. A proposta é reenviar para todos da gestão para que possam 

avaliar e debater.  

 

2) Representações: 

- Marina e Mariana informam que nenhuma dos representantes conseguiram participar da 

última reunião da CPG em 2017; 

- Somente o Giovanny conseguiu participar da última sessão do CUn. Até o momento ele 

não estava na reunião. Acordamos em pedir para ele um breve repasse nos moldes que o 

JG fez da outra sessão. 

Encaminhamento para comissão de comunicação: fazer uma aba no site para repasse das 

representações. 

 

3) Pendências da reunião anterior: 

- Carta dos movimentos sociais ainda não foi postada nas redes sociais. Bruna ficou de 

fazer a postagem. Quando for publicada, todos deverão encaminhar para seus contatos. 

- Carta de apresentações será o texto de boas-vindas do manual. Mariana vai criar um 

google docs para dar início. 

- Sobre as eleições da reitoria, a proposta é realizar junto com o DCE um debate com os 

candidatos na semana de 19 a 23 de março. Na semana de 12 a 16 de março vamos realizar 



uma reunião ampliada da APG para construir uma carta aberta de demandas das/dos pós-

graduandos para reivindicar junto às candidaturas no debate. 

- Definimos as datas e horários das reuniões ordinárias da APG dos meses de fevereiro e 

março: 

05/02 às 13h30 

19/02 às 13h30 

05/03 às 18h 

19/03 às 12h 30 

Encaminhamento para comissão de comunicação: fazer cartaz e divulgar pelas redes 

sociais. 

- Bruna vai verificar com o Thiago e Afonso quem está responsável pelo sistema de envio 

de e-mails. 

 

4) Aumento da tarifa de ônibus em Florianópolis 

- Bruna informa que participou da reunião da Frente de Luta pelo Transporte, mas não 

conseguiu participar das atividades posteriores. Marina fala que foi no último ato, tinha 

cerca de 200 pessoas. 

- Debatemos a necessidade de acompanhar o debate e atividades da Frente de Luta pelo 

Transporte de acordo com as nossas condições.  

- Marina ficou de participar da próxima reunião da Frente (Marina informou depois no 

grupo do whatsapp que não conseguiu ir na reunião e repassou a relatoria) 

 

5) Atividades de recepção dos pós-graduandos 2018.1 

- Manual do(a) pós-graduando(a): a comissão de comunicação vai fazer um esboço de 

estrutura do manual. Alguns pontos foram discutidos e elencados como importante para 

constar: apresentação da APG, informações para acessar o RU e BU, “direitos e deveres 

do(a) pós-graduando(a)” a partir da resolução da pós-graduação, orientação para cessar o 

regimento interno do seu programa, assédio moral, UFSC em dados e calendário de 

atividades da APG de 2018.1. 

- Debate de recepção: Proposta de fazer um debate sobre conjuntura da pós-graduação no 

Brasil e os desafios para a pesquisa. A ideia é que a composição da mesa possa dialogar 

com quem está chegando na pós-graduação e não tem o acúmulo do movimento 

estudantil, ao mesmo tempo que consiga trazer o conteúdo crítico e combativo dentro do 

atual cenário brasileiro, dentro da perspectiva de um projeto de universidade com o qual 



coadunamos enquanto gestão. Indicações de nomes para a mesa são: Presidente da SBPC, 

Beatriz Paiva (Coordenadora do PPGSS) e mais uma pessoa que ainda não definimos.  

Encaminhamentos: 1- Ficamos de pensar em um terceiro nome para sugerir na próxima 

reunião, a proposta é chamar alguém de fora que possa trazer reflexões sobre os desafios 

de fazer pesquisa crítica na atual conjuntura. 2- Pensar em um nome para o debate 

(ficamos de fazer um brainstorm pelo whatsapp até sexta-feira, 26-01); 3- Camila vai 

tentar achar um auditório para a semana do dia 05 a 09 de março (Camila informou depois 

da reunião pelo whatsapp que não tem vaga nas datas que pensamos, apenas para o dia 

19 de março. No EFI a reserva precisa ser feita pelo site mas ainda não consta o calendário 

de 2018. Camila ficou de ligar para verificar como fazer). 

- Bar da Pós: atividade de integração e confraternização. A intenção é realizar no dia 15 

de março, a partir das 19h. A primeira tentativa é no laguinho do Convivência, se não 

vamos tentar fazer na sede da APG. Giovanny vai conversar com o Áureo. 

 

 

Próxima reunião: 

- Debater sobre a reunião ampliada sobre as eleições da reitoria; 

- Organização da recepção. 


