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Grupo: Em Defesa da UFSC 

Foi criado um novo grupo, externo a universidade, com o objetivo de lutar pela universidade pública, pela 

autonomia, contra os atuais ataques e demais pautas. Foi apontado que o grupo, sendo externo, teria 

pouca possibilidade de articulação interna, porém é uma importante mobilização e fortalece a luta.  

Encaminhamentos: acompanhar os trabalhos do grupo, de forma “silenciosa”, com menos envolvimento, 

porém abertos a apoiar o que for proposto de articulação, e que esteja dentro de nossas políticas. 

 

Representações APG 

Essa semana haveria reunião da CPG e da câmara de curadores, ambas na quinta-feira, e ficou no ar a 

proposta de uma reunião do CUn, mas até o dia na reunião, nada havia sido marcado. 

Peterson iria acompanha a de curadores, e nenhum dos representantes na CPG poderia acompanhar essa 

semana.  

 

Comissão de Comunicações 

Foi apontado que a comissão está com muitas tarefas acumuladas e está sendo difícil dar conta, sendo 

importante, talvez, a participação de mais pessoas na comissão. 

Havia sido tirado que as atas das reuniões seriam publicadas, todas as reuniões seriam abertas e 

divulgadas. Se for necessário, em caso de questões mais polêmicas, reuniões extraordinárias fechadas 

serão convocadas. Foi sugerido produzir duas atas para as reuniões, sendo uma interna e uma externa. 

Também foi questionado se o controle do e-mail da APG, aquele que pode ser mandado para todos os 

alunos, já foi devidamente repassado e já está sob controle da nova gestão. 

Encaminhamentos: Enviar as cartas aos movimentos sociais; e-mail de boas vindas à pós-graduação através 

do e-mail para todos; fazer uma nota de apoio a política de cotas no campus de Joinville; divulgar as 

atividades da APG com pequenos textos, para manter a divulgação de informação sobre o que estamos 

fazendo; procurar os vídeos com falas da APG (Página: http://orgaosdeliberativos.ufsc.br/), recortar e 

divulgar; lançar nota contrária ao apoio da APUFSC ao voto online. 

 

Discussões finais 

Informe sobre a reunião do Fórum dos Diretores, reunião fechada envolvendo diretores dos 

departamentos, com o objetivo de articulação para as decisões do CUn no que diz respeito ao ponto 

eletrônico, o qual os TAEs são contra. Reunião teria como objetivo influenciar as decisões dos diretores, 

restringindo a participação dos trabalhadores e estudantes, para assim garantirem decisões do CUn 

contrárias aos posicionamentos dos trabalhadores. 

Encaminhamentos finais: Levantamento sobre quem estará presente em Janeiro na UFSC e possibilidade de 

realizar uma reunião no dia 22/01. Pensar nas demandas da pós-eleição, e como deveremos atuar. 


