
RELATORIA REUNIÃO ORDINÁRIA APG - 21/05/2018 
 

INFORMES 

- Existe um grupo do WhatsApp da gestão anterior no qual a Michelle (doutorado em              
Filosofia) escreveu que no programa dela estão buscando organizar a proposição de            
ações afirmativas. JG mandou para ela uns documentos que ele tinha e que foi              
acumulando por conta da nossa pauta para a gestão (que temos que retomar, inclusive). 

- Final do ano passado, no início da nossa gestão, estavam acontecendo as mobilizações da              
aldeia Guarani do Morro dos Cavalos, do qual participamos enquanto APG. JG tem             
participado mais ativamente do grupo de apoio e pegou a função de encaminhar a              
questão de conseguirem um posicionamento institucional da UFSC sobre a causa           
Guarani. Ele fez uma proposta de pedido para a UFSC e foi marcada uma reunião ampla                
com estudantes indígenas, pesquisadores com o tema e de áreas afins para encaminhar             
essa questão. Provavelmente quarta-feira que vem (30/05) à tarde. 

- Gio avisou que está saindo da gestão da APG porque vai passar dois anos na Rússia. Ele é                  
representante no CUn e precisaremos indicar novo representante (a Fe, que é suplente             
dele, também tá saindo agora em julho). 

 

REPASSES REPRESENTAÇÕES 
- Conselho de Curadores: Na última reunião tiveram dois pedidos de isenção de multas             

mas os estudantes não anexaram nenhum documento e Peterson não teve nem como             
defender. Foi também votado o acordo com uma fundação (é uma organização social             
nacional) que não paga taxas à universidade mas traz muitas contrapartidas e portanto             
foi aprovado. Peterson não soube como se posicionar e questionou se temos uma             
posição sobre isso mas entendemos que é uma forma de tirar a autonomia da              
universidade, por deixar nas mãos de uma empresa algumas tomadas de decisões.  

- CUn: foi feita a eleição formal e posse do Ubaldo, que fez um discurso sobre sua gestão.                 
JG fez um relato sobre impressões desse discurso, basicamente bastante amplo,           
envolvendo a questão de restaurar a paz na universidade, retornando à normalidade, ao             
mesmo tempo que lutar contra a perda de autonomia e abuso de poder, excelência              
acadêmica (privilegiando a pesquisa), reclamações sobre a midia e como ela atacou a             
universidade. O relato tá nos registros de representações discentes (aqueles abertos a            
todos) e foi mandado na lista de e-mails e seria interessante que fosse lido.  

 
PAUTAS 
Datas próximas reuniões 
04/06 18h, 18/06 12h30, 02/07 18h, 16/07 12h30. Peterson vai fazer a divulgação. 

Avaliação aula pública 

Diante das dificuldades de organização (espaço, data, debatedores) achamos que foi muito            
positivo. Estávamos competindo com outros eventos interessantes e por isso não teve tanta             
participação quanto o esperado mas passaram bastantes pessoas e a temática foi bastante             
relevante, bem como as discussões. Discutimos a relevância política de seguirmos com o debate,              
como com os dados trazidos pelo Cláudio da Petrobras e os dados importantes que ele trouxe e                 



que desmontam toda a discussão em voga sobre a crise da Petrobras e questões afins. A ideia                 
seria formalmente criar uma “Carta de Santa Catarina” que seja em defesa dessas questões; foi               
pelo menos o que o Cláudio sugeriu. Pensamos que podemos pegar a proposta do Gio e solicitar                 
incrementos pelo Cláudio e divulgar, até levando ao CUn e solicitando moção. Além disso,              
esquematizar os dados e gráficos disponibilizados pelo Cláudio e divulgar também, até de forma              
impressa pelo campus. Tem também a audiência pública sobre investimentos em Ciência e             
Tecnologia no estado de Santa Catarina no plenarinho da Assembleia Legislativa, que vamos             
divulgar e participar enquanto APG e seria bom termos uma posição sobre isso (porque não               
basta ter investimento para C&T sem se perguntar para quem, para que, já que não se                
contempla todas as áreas, como fica o controle social, sobre a importância de priorizar o público                
nos investimentos), talvez na forma de uma pequena carta junto ao convite. Peterson organizou              
um post para falar um pouco de algumas questões trazidas e vamos ver como será a                
repercussão; a ideia é seguir postando questões acerca das discussões. A composição da mesa              
foi bem legal com visões bastante diversificadas, o que abriu bastante o debate. Devemos              
promover mais momentos como esse, de estímulo ao debate mesmo. Legal para pensarmos para              
o início do próximo semestre. 
Encaminhamos tirar uma comissão para encaminhar essas discussões. 

Avaliação bar da pós 

Achamos que foi bastante legal, não foi estressante, vendemos todas as cervejas, ninguém             
reclamou de nada e se divertiu, além de possibilitar a socialização das pessoas e reconhecimento               
da APG (bom para conhecermos as pessoas também). Foi avaliado que houve pouca divulgação,              
aparecendo mais pessoas próximas de quem é da gestão. Foi um importante espaço de              
convivência e socialização que deve acontecer outras vezes. É relevante também para trazermos             
uma discussão com relação às festas na universidade e sua acessibilidade, que são espaços              
relevantes como foi o bar da pós. Parabéns pra quem se dedicou à organização. Vamos repetir! 

Alterações resolução 95 

Foi enviado na lista o registro sobre o que foi discutido na reunião com os representantes da                 
CPG. Tá aberto o formulário para levantamento de posições sobre a mudança de conceitos para               
notas na avaliação. O que é mais relevante para discussão no grupo é a questão da defesa e                  
entrega final do trabalho e a questão das multas. Optamos por defender a extinção das multas e                 
aumento do prazo e possibilidade de prorrogação desse prazo, quando justificado. Como            
argumentos existe a própria questão dos interesses, que é interesse do pós-graduando ter seu              
diploma e do programa de ter defesas dentro do prazo e a questão da qualificação, que deve já                  
ter esse sentido de indicar que o trabalho está seguindo um caminho que o deixará apto à                 
defesa.  

Fórum saúde mental 

Existe uma comissão que está se reunindo semanalmente para construir esse fórum e a APG já                
participou dos dois primeiros encontros (Peterson no primeiro e Mariana no segundo).            
Entendemos que é um bom espaço para articularmos a questão da saúde mental de nossa               
gestão. Seria importante entrarmos em alguma comissão. As reuniões de organização do fórum             
estão acontecendo às terças-feiras às 18h30 mas quem já está em comissões não precisa              
participar de todas mas focar no andamento das comissões. Definimos que uma comissão da              
APG puxará isso (abaixo). 



ENCAMINHAMENTOS: formação de comissões para levar as questões que faltam serem           

contempladas em nossa gestão e pensarmos para julho uma reunião mais longa para             
planejarmos e organizarmos isso. Quem não esteve na reunião procura se encaixar em alguma              
comissão. Para as próximas reuniões vamos vendo o andamento das comissões. 

1. Apoio à SBPC junto à Petrobras (Peterson, JG, que vão contatar o Adriano) 
2. Regimento da APG (Afonso): tem um regimento com proposta nova feita pelo Messias na              

gestão anterior e o Leo (que veio em umas reuniões) fez uma leitura com relação às                
questões legais e deu algumas sugestões. A ideia é retormar isso para fazermos uma              
assembleia para aprovação do novo regimento. 

3. Saúde Mental (Peterson, Augusto) 
4. Cotas e ações afirmativas (Fernanda) 
5. R95 (Marina, Igor, Mariana, Augusto, Pablo) 
6. Guarani CUn (JG, Igor) 
7. Construção do ENE (Thiago) 

 

PAUTAS PENDENTES 

- Reunião com RDs 

- Indicação novos representantes CUn 

 


