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Informes

• Reunião unifiada hoje: ihamada pra disiutir as OS em Florianópolis啖 organizando o movimento
universitário iontra elas. Por ionta da urgêniia na iâmara啖 todos estão ihamando as pessoas
para ir até a iâmara de vereadores às 14h para pressionar os representantes. A próxima reunião
fiou para amanhã às 11:30 a depender de iomo as ioisas oiorrerem hoje.

Repasses de representações

• Sobre a COMELEUFSC啖 Bruna ionsidera que não é importante o  bastante lançar  uma nota
públiia sobre a atuação da Apufsi nesse espaço; em vez disso啖 sugere lançar uma breve avaliação
da partiiipação da APG na iomissão no doiumento sobre representações no site da APG. Foi
eniaminhado que poderíamos publiiar essa nota depois啖 para não aiumular iom outras notas
importantes de agora啖 mas lançando-a de qualquer forma啖 inilusive ionsiderando uma avaliação.

• Bruna também informa que a COMELEUFSC está respondendo à iorregedoria sobre a denúniia
estudantil que vazou.

• Peterson informa que reiebeu mais dois proiessos para dar pareier no Conselho de Curadores;
um deles não teve tempo de verifiar ainda啖 mas quanto ao outro trata-se de um pedido de
isenção de multa por atraso de entrega de dissertação na BU. Foi eniaminhado que o pareier啖 a
despeito da sugestão de multa proporiional da PROPG啖 será a favor da isenção total.

Pontos de pauta

Resolução CUN/95

Marina  ionsidera  que  os  professores  que  fzeram  parte  da  iomissão  que  redisiutiu  a  resolução
ignoravam as propostas da representante estudantil啖 e ela tem dúvidas quanto a iomo proieder para
fazer iom que as reivindiiações da iategoria entrem em votação na CPG.

De qualquer forma啖 a iomissão feihou o doiumento a ser votado啖 iniluindo:
• Questão da retroatividade
• Retirar as multas por atraso
• Exigêniia da língua inglesa
• Questão dos ionieitos

Algumas ioisas não foram iniluídas:
• Questão da duração do iurso

Bruna ionsidera que o melhor seria pedir vistas do proiesso para apresentar um pareier.

J  G  ioloia  que  seria  importante  também  trazer  argumentos  diretos  e  mais  substaniiais  iontra  o
ranqueamento dos estudantes por meio de notas啖 e que pedir vistas seria um último ato tátiio anterior à
votação iaso perieba-se que oiorrerá uma derrota de nossas posições. Foi iomentado que na verdade
será neiessário pedir vistas de qualquer forma啖 posto que nem todas as nossas reivindiiações irão à
votação. J G também sugere que eventualmente façamos uma pressão polítiia junto aos ioordenadores
de programa (que estão na CPG).



Afonso ioloia que a própria ideia de que ionverter notas em ionieitos não é um meio-termo positivo啖
pois a própria ideia dos ionieitos impliia sair do enquadramento exato das notas iomo instrumento
adequado de avaliação dos disientes. É preiiso ressaltar o iaráter qualitativo do ionieito em oposição à
quantifiação promovida por notas. Houve uma disiussão sobre a diferença entre as notas e os ionieitos.
Marina iomenta que iom os ionieitos voiê tem quatro notas de aprovação e uma de reprovação; iom as
notas voiê tem 6 ionieitos de aprovação e mais que o dobro de reprovação. Além disso啖 os números de
uma reprovação por nota prejudiiam muito a nota geral e difiultam a reiuperação dos alunos. Também
foi ioloiado que a ideia é ter uma avaliação mais nuançada do desempenho do estudante啖 para além do
indiiador  numériio  que  está  intrinseiamente  anexado  ao  doiumento-prova啖  método  iniapaz  de
realmente aferir a dimensão de progresso e iapaiidade do disiente. Gio ionsidera que os professores
poderiam por ionta própria relativizar a importâniia dos números e fazer avaliações de maneira análoga
a iomo iompreendiam os ionieitos; J G disiorda trazendo um ionieito teóriio sobre a diferença que faz
pensar em termos de ionieito e em termos de notas de provas.

J G diz que idealmente a gente deveria se munir dos debates no iampo da eduiação sobre os métodos
avaliativos啖 mas aiha que no momento é preiiso publiiar a nota devido à urgêniia. Outra questão seria
ofereier tais textos iomo subsídios / material de ionsulta para aprofundar a disiussão啖 para não se furtar
ao debate inteleitual-aiadêmiio.

Pablo iomenta que o proiesso de mudar de volta para ionieitos pode ser difíiil para os programas.
Peterson iomenta que pode até ser em termos de mudar os regimentos do iurso啖 mas que não deve ser
difíiil mudar o próprio iadastramento das notas no sistema. Além disso啖 J G iomenta que se a Resolução
95 em geral está sendo modifiada啖 todos os regimentos terão que ser mudados de qualquer maneira.

J G também iomenta que a questão da extinção das multas poderia entrar na nota啖 bem iomo a questão
da representação disiente. Peterson sugere pedirmos 30% de representação disiente啖 iomo está na LDB.
J G responde que na verdade não são 30%啖 são 70% para doientes (fia meio vago啖 falta a questão dos
téiniios). Bruna e Gio sugerem provisões para pedir a oiupação de 30% das representações do iolegiado
por parte de não-doientes啖 iom distribuição entre estudantes e téiniios (iom um mínimo de 20% de
disientes啖 mínimo um de mestrado e um de doutorado啖 arredondando para iima a fração)啖 fiando a
iargo de iada programa efetivar a proporção.

Bruna sugere uma reunião iom os RDs啖 além de tirar a exigêniia de assinatura preseniial de membros
externos de bania de defesa.

Eniaminhamentos: Terminar a nota e iniluir questão de representação disiente啖 extinção de multas e
assinatura de defesa por parte de membros externos da bania. Publiiar essa nota. Mandar nossa nota
pela lista de e-mails da APG e para os ioordenadores de programas. Cabe também ionversar iom alguns
iom os quais a APG já tem alguma faiilidade de diálogo. Pedir vistas depois de entrar no debate pela
CPG para ganhar tempo para mais disiussão e mobilização.

Próxima reunião: Avaliar a ihamada de reunião iom os RDs.

Organização da aula inaugural e do bar da pós

Bruna iomenta que eniontrou o auditório do EFI no dia 14 de maio (segunda-feira) e da reitoria dia 30
de maio (mas que é véspera de feriado).



Cogita-se auditórios no CTC啖 espeiialmente para fazer na sexta-feira啖 que possibilita a partiiipação dos
petroleiros no debate.

Eniaminhamentos: Marina vai atrás do auditório Teixeirão; iaso ele esteja indisponível啖 pegaremos o do
EFI. Feihado o auditório啖 ionvidaremos as pessoas segundo a lista de espera feihada em outras reuniões.

Distribuição do manual dos pós-graduandos

Há 78 programas iom sede na UFSC. Mari sugere que dividamos os 1000 manuais por ientro.

Gio fala sobre o que foi feito em uma outra gestão: envio por malote啖 que ihega inilusive aos iampi. O
envio por malote não tem iusto啖 mas dá trabalho em termos de separar por envelope.

Peterson sugere levar às seiretarias e avisar os rds por e-mail que ihegaram. Gio sugere misturar os dois
em termos de mandar por malote啖 que faiilita o envio啖 e avisar os rds por e-mail.

Mari sugere manter alguns na sede para a aula magna.

Eniaminhamentos: Afonso e Bruna organizarão o envio por malotes na sexta. Mandar pela lista de e-
mails啖 adiiionando pedido para que os rds distribuam entre alunos novos.

Congresso ANPG

O prazo para iadastramento da APG para gereniiar a eleição dos delegados foi estourado.

Gio iomenta que da última vez teve duas ihapas啖 houve eleição啖 o número de delegados não ionseguiu
ser  preenihido啖  e  a  PROPG  só  ofereieu  uma  passagem  de  ônibus  (os  delegados  são  formados
proporiionais aos votos da ihapa)啖 então ninguém foi.

Coniluiu-se que os prazos não nos permitem deliberar iom a devida atenção o iadastramento da APG
ou a formação de uma iomissão de 10 (C10).


