
 

 Reunião APG 05/02/2018  

 

1) Informes; 

2) Repasse das Representações; 

3) Pendências da reunião anterior; 

4) Recepção: Manual/ Debate da recepção e Bar da Pós; 

5) Construção da reunião ampliada sobre as eleições da reitoria. 

 

Presentes: Mariana, Augusto, Marina, Bruna, João Gabriel, Giovanny, Leonardo e Pablo 

 

1) Informes:  

- Peterson: Informou que não poderá ficar na reunião pois tem outro compromisso. Vai 

convidar a Yasmin para debater a campanha de saúde mental na próxima reunião. 

Também informou que tem duas reuniões agendadas do Conselho de Curados sendo 

convocadas para este mês. Vai enviar as informações por e-mail. 

- Giovanny informa que o Fórum de lutas em defesa dos direitos está organizando um 

debate para amanhã, dia 6 de fevereiro, às 17h. Será uma plenária em defesa da 

aposentadoria, um advogado e outra pessoa vã conduzir o espaço. A proposta é que seja 

uma plenária popular com caráter informativo. Mariana vai divulgar no facebook. 

- Giovanny fala sobre o julgamento de Vanessa e Gabriel que será amanhã. João Gabriel 

enviou as informações pelo grupo do whatsapp. O julgamento será n Fórum do centro, às 

16h.Mariana vai divulgar no facebook. 

- Marina informa que final do mês vai ser realizada uma aula pública da Frente de Luta 

pelo Transporte, 22 de fevereiro. Os debatedores convidados são Elson, representante do 

MPL e outra pessoa a ser definida. 

- Dia 07/02 vai ter reunião 18h30 no Instituto Arco-íris do Movimento Passe Livre. 

- Hoje tem reunião da rede de apoio aos guaranis. Será debatida uma proposta de 

campanha pela homologação. João Gabriel vai participação. 

- A comissão de articulação vai conversar com o DCE sobre a mudança da compra passe 

do RU anunciada pela Reitoria. 

 

2) Representações da APG 



- Bruna fez o repasse sobre a última sessão do CUn, que teve ponto de pauta único sobre 

os novos nomeados a corregedores da Corregedoria Geral da UFSC. 

- Os representantes deverão fazer o repasse direto da sessão do órgão que participam 

diretamente pelo google drive, preferencialmente o mais rápido possível ao término da 

sessão. O drive será editável para todos e o link será disponibilizado para visualização no 

site da APG, na parte que trata das representações discentes. 

- Giovanny informa que  foi convocada uma reunião do acervo da BU em dezembro do 

ano passado, porém não conseguiu participar. Vai procurar informações sobre a próxima 

reunião.  

 

3) Pendências da Reunião anterior 

- Mariana verá com a ANPG sobre as carteirinhas estudantis. Bruna vai ver com o DCE 

como eles estão fazendo em relação as carteirinhas; 

- Próxima reunião vamos discutir a mudança de estatuto da APG; 

- JG vai fazer uma lista de contatos dos movimentos sociais para compartilhar a carta; 

- Bruna informa sobre a divulgação das atividades da APG via facebook. Ficará 

responsável de imprimir o cartaz das próximas reuniões para colar na porta da APG. 

- Bruna vai verificar se Afonso está tendo acesso ao envio de e-mails para todos os 

estudantes da pós-graduação; 

  

4) Recepção dos/das pós-graduandos/as: Manual/ Debate da recepção e 

Confraternização da Pós 

4.1) Manual: 

Divisão dos tópicos do manual: 

Apresentação da APG- Bruna e Mariana  

Informações para acessar o RU, BU, LABUFSC, Extra e Proficiência e HU- JG  

“direitos e deveres do(a) pós-graduando(a)” a partir da resolução da pós-graduação- 

Giovanny  

Orientação para acessar o regimento interno do seu programa- Bruna 

Representações- Mariana 

Saúde Mental (Atividades de extensão, SAPSI, Oficinas, Projeto Amanhecer)- Bruna 

Assédio moral- Bruna 

UFSC em dados – Marina 

Centro Convivência- Augusto 



Calendário de atividades da APG de 2018.1.  

 

- Prazo para finalizar os textos: 11/02 

- Prazo para diagramação: 15/02 

- Ofício para PROPG: 19/02 

- Orçamento para impressão: 19/02 modelo: a5 preto e branco 

- Diagramação: Mariana, Bruna e Gio 

- Quantidade para impressão: 1000 

 

4.2) Debate:  

Nome do debate: Pesquisa e pós-graduação em tempos de retrocessos: como a ciência 

brasileira resiste? 

Auditório: Mariana vai tentar reservar auditório do EFI. A data deve ser entre os dias05 

e 09/03 no período vespertino ou noturno.  

Convidados para o debate: Presidente da SBPC, Beatriz Paiva (Coordenadora do PPGSS) 

e Edson Flores- Resistência Petroleira. “Suplentes”: Deise Ventura- USP, pesquisador do 

IPEA. 

Convites: Bruna fará o convite para Beatriz Paiva, Giovanny para Edson Flores e Mariana 

para André da SBPC 

 

4.3) Confraternização da Pós/ 

Giovanny encaminhou e-mail para o Áureo, estamos aguardando a resposta. Próxima 

reunião vamos avaliar. 

 

5) Construção da reunião ampliada sobre as eleições da reitoria. 

Decidimos por convocar uma assembleia para debater e construir uma carta de 

reivindicações dos/as pós-graduandos/as aos candidatos à eleições da Reitora, ao invés 

de fazermos uma reunião ampliada.  

Data: 14 de março 

Horário: 13h 

Pauta: Reivindicações dos/as pós-graduandos/as para as eleições da reitoria. 

Faremos um levantamento prévio à assembleia das demandas dos/as estudantes de pós-

graduação através de um formulário pelo googledrive a ser enviado por e-mail. Um grupo 



vai sistematizar as demandas apresentadas nesse formulário para ser debatida em 

assembleia. 

Também utilizaremos a carta-programa da gestão eleita para subsidiar as demandas da 

pós-graduação. 

Lembrando que a assembleia e a instância de deliberação máxima da APG e que nenhum 

momento poderá ser substituta por outro espaço.  

Texto explicativo do levantamento: Marina  

Formulário do levantamento: Bruna Veiga 

Data limite das contribuições para o levantamento das demandas: 09/03 

Os e-mails serão enviados quando começarem as aulas. 

Sistematizar o levantamento das demandas: Pablo e Marina 

Evento no facebook: Comissão de comunicação 

Cartaz online: Comissão de comunicação 

Áudio para divulgação da assembleia: ver em outra reunião 

Datashow: ver em outra reunião 

 

Também organizaremos um debate público com os candidatos às eleições juntamente 

com o DCE. Giovanny vai conversar com membros da gestão do DCE para organização 

do debate.  

Proposta de data: 19 de março de 2017, período noturno. Reservar o auditório: Pablo 

 

 

Próxima reunião: 

- Campanha de saúde mental na pós-graduação 

- Estatuto  

- Recepção 2018.1 (Manual, debate e confraternização) 

 


