
Reunião APG 02 de abril de 2018

Pauta:
1- INFORMES
2- REPASSES DAS REPRESENTAÇÕES
3- AVALIAÇÃO DO DEBATE
4- DEBATE SEGUNDO TURNO ELEIÇÕES REITORIA
5- RESOLUÇÃO 95
6- AULA MAGNA DA PÓS

1- Informes
– 07  de  abril,  sábado,  1  reunião  da  comissão  estadual  em  defesa  da  educação  pública,

organização da etapa estadual do ENE.
– Proposta de organização social gerir o sistema de saúde de Florianópolis, iniciando pelas

UPAs (privatização). Conselho social de saúde se organizando, bancada popular. Reunião
dia 06 de abril, sexta feira.

– Reunião  com  estudante  da  UDESC,  construção  sendo  realizada  da  APG  naquela
universidade. Ocorreu uma primeira reunião, porém quase exclusivamente com estudantes
da educação. Com algumas informações da experiência da APG na UFSC, a ideia é retornar
ao coletivo na UDESC.

– Dia 9 de abril, segunda, lançamento da campanha 'Homologação Já!', no Morro dos Cavalos,
programação. Sábado, dia 14, festa para arrecadar fundos, shows, no Rio Tavares, Oca de
Mani, 18:30h. Venda de ingressos, 20 inteira, 10 estudantes, com representante da APG.

– Muitos estudantes afirmaram não gostar de terem recebidos a nota após o debate, por email.
Houve uma resposta padrão.

– Roda de conversa do CA de psicologia, convite para participar.  

2- Repasse das representações
– Marina,  reunião da comissão sobre a resolução 95, formada somente por estudantes das

exatas, de acordo com conceitos e não notas, retirar as regras remissivas, mas a favor da
manutenção do inglês como língua obrigatória e redução de prazos.

– Comissão de permanência e sustentabilidade, Fernanda e JG representantes, práticas e ações
para sustentabilidade na UFSC, 20 pessoas atualmente, trabalhando sobre o PLS (plano de
logística sustentável). Maioria técnicos, poucos professores e estudantes. Próxima reunião
dia 03 de maio, 14h, provavelmente reitoria, 4º andar.

– Cun aprovou o que o conselho de curadores propôs.
– Conselho de curadores. Não há muita autonomia, se há respaldo na lei não é possível ser

contra.  Processos  em  análise,  Copel,  questionamento  sobre  acordo  ou  contrato  de
coperação? Projeto com interesse de acordo com a Pamplona, um único indivíduo, processo
que  não foi  discutido  no  colegiado  do curso,  departamento  de  Zootecnia.  Prestação  de
contas de projeto da Medicina, durou 7 meses.

– Comissão eleitoral:  Eleições  aconteceram dia  28,  problemas com as  listas  pelo Cetic,  e
também  de  pessoas  que  não  puderam  entrar  nas  listas.  Vários  momentos  tensos,
principalmente  com o fato  de  pessoas  que  não podiam votar.  Cotistas  que  entraram na
segunda  chamada  não  puderam  votar,  outras  chamadas  do  vestibular,  pós  graduações,
houveram reivindicações. Houveram ainda casos isolados. Candidatura do Irineu formalizou
um pedido de alteração da lista. Preocupação das mudanças de lista, estudantes que votaram
separados.
 

3- Avaliação do debate
– Debate tirado no começo do ano, juntamente com a assembleia,  a ser construído com o



DCE, muita coisa acabou atrasando no contato com o DCE, o que se mostrou no dia do
debate, houve certa dificuldade no contato. No dia estava quase a gestão inteira da APG,
mas  o  DCE  estava  em  pouco  número.  Foi  importante  ter  realizado  o  convite  com
antecedência, mas ficou claro que não havia disposição de certos candidatos para realizar o
debate. Foi correto manter o debate, respeitamos o que encaminhamos mas os candidatos
não cumpriram com o debate.

– Chamamos e não vieram, não enviaram representantes. Atenção para a organização junto
com o DCE, organizações futuras. 

– Em poucas pessoas conseguimos organizar o debate. Reunimos com o DCE, com atenção.
Chamar  atenção  para  melhor  organização  em  atividades  futuras.  A  visão  de  que  os
candidatos faltaram o debate ficou como uma visão predominante.

– Boa divulgação sobre a falta dos condidatos. Críticas ao DCE vieram a nós.
   

4- Debate segundo turno eleições reitoria
– Debate sendo organizado pelo jornalismo da UFSC, várias organizações do jornalismo, a

APG tem direito a uma pergunta. Debate das entidades.
– As candidaturas pediram somente um debate, para a comissão eleitoral  organizar, mas a

comissão  está  sobrecarregada,  há  entidades  querendo  realizar,  mas  candidatos  não  tem
disposição  de  participar  de  diferentes  debates,  pensamento  sobre  ver  se  as  entidades
organizam esse único debate. 

– Sintufsc solicitando auditório para um debate.
– Que as entidades organizem e protagonizem o debate. Perguntas específicas das categorias e

perguntas  entre  os  candidatos.  Podemos  participar  se  houver  espaço  para
conversarmos/intervirmos sobre a organização do debate. Bolsas e assédio como temas a
serem explorados, temas de nossa pergunta. 

– Quarta de noite, debate em estúdio, da UFSC.
– Precisamos nos somar a outro debate, e que a estrutura do debate tenha mais sentido para as

entidades.
– Não  podemos  misturar  os  interesses  existentes  existentes  no  debate.  Melhor  não  fazer

dependendo das posições existentes. 
– Sobre  esse  debate  do  jornalismo,  podemos  enviar  a  pergunta.  Queremos  estar  na

organização do debate das entidades.
– Analisar sobre a participação no debate das entidades.
– Condição para entramos no debate é sabermos qual é a proposta. Ao sabermos, avaliamos.
– Varificarmos o que DCE e ANDES possuem como posição.
– Debate está em cima da hora, não haverá mais reunião da APG até lá.

Encaminhamento:
– Contactar o Floripa contra o estado de excessão, colocando nossas propostas para o debate.
– (1 bloco para cada entidade, pergunta entre os candidatos e pergunta da plateia)
– Contactar ANDES e DCE para saber suas posições sobre o debate.
– Pergunta  sobre  saúde mental  na  pós  graduação para  o  debate  do  jornalismo (Peterson);

pergunta sobre o centro de convivência no debate das entidades.(ver nome)
  

5- Resolução 95

Encaminhamento:
– Escrever  nota  sobre  resolução  95,  para  subsidiar  posição.  (comissão  retirada  da  última

reunião, acrescenta Tiago e Giovani)
– Será realizado pedido de vistas.



6- Aula Magna da Pós
– Sugerir professor ligado ao ANDES para a mesa.
– Em reunião anterior foi organizada uma lista com possibilidade de prefessores para convite.
– SBPC sempre confirmaram. Petroleiros pode dia 20, não podem outra data Ver na ordem

que listamos, o nome do andes. Sugestão do debate ser dia 20. Ver auditório.
– Contar com as negativas, professora Eneida poderia vir  para discutir  políticas de ensino

superior. (listar opções.)
– Adiar novamente.
– Verificar datas de auditórios, primeiramente. Para segunda ou terceira semana de maio.


