
Relatoria Reunião Ordinária APG – 18/06/2018  
 
Presentes: Augusto, Pablo, JG (relatoria) 
 
Informes  
 

● JG pegou os dados de Barbara e Afonso, vai nessa semana entregar os ofícios para 
instituir eles nas vagas de suplência do CUn. 

● Houve nova reunião da CPG sobre a R95, Augusto está sistematizando relato e vai 
mandar. Não houve novas conquistas dos pontos que estávamos reivindicando. 

● Comissão Petrobrás/SBPC preparou a Carta de Santa Catarina, está na lista. Vai 
trabalhar no texto para a SBPC até terça. 

● Peterson ficou sabendo de um aluno estrangeiro da pós que está pedindo dinheiro no 
CFH porque está há 8 meses sem receber bolsa e quer voltar para seu país. Não 
conseguiu encontrá-los de novo, mas poderíamos pensar como achá-los e se há 
alguma coisa que podemos fazer para ajudá-los (se eu não me engano ele fala em 
nome de mais alunos que estão nessa mesma situação). 

● Recebemos um email com um parecer da procuradoria sobre o que divulgamos com 
base no texto do Sartoti acerca da cobrança de multas e expedição de diploma de 
mestrado e doutorado. O Peterson encaminhou na lista de emails no dia 5 de junho. É 
necessário avaliar o documento. 

 
Saúde mental na pós 
 

Peterson, Bruna e Augusto se reuniram no dia 14/06 pra discutir as tarefas da 
Comissão de Saúde Mental. 
 
REUNIÕES DO FÓRUM DA UFSC 
 
Peterson vai na reunião do dia 19/06, Augusto na reunião do dia 26/06, e Bruna na 
reunião do dia 03/07. As reuniões são todas as terças, às 18:30, em locais a 
combinar (geralmente são revelados no dia). Por essa previsibilidade seria bom que 
pudéssemos já ir preenchendo o calendário adiantadamente. 
 
COMISSÕES DO FÓRUM 
 
Ao ir na reunião do dia 19/06, Peterson vai ficar sabendo de qual comissão está 
mais necessitada de ajuda e vamos entrar em bloco pra ajudar com seus afazeres 
(assim podemos ajudar uns aos outros nas tarefas) 
 
NOSSO EVENTO 
 



A ideia seria fazer um evento sobre saúde mental entre pós-graduandos como 
etapa preparatória para o Fórum (é uma ideia do fórum ter esses eventos menores e 
setoriais no percurso até ele). 
 
Poderemos definir melhor a data ao saber com precisão quando será o Fórum: 
Peterson vai pegar essa informação na reunião de 19/06. 
 
Bruna vai criar um formulário que podemos divulgar para os pós-graduandos 
perguntando que datas seriam melhores para que eles pudessem comparecer, o 
que eles gostariam de ver discutido, etc (já pensando também na possibilidade de 
convidar discentes de outros campi para participar, tentando junto à UFSC 
transporte gratuito, possivelmente oferecendo hospedagem solidária pro pessoal 
que vier de Curitibanos porque é muito longe pra ir e voltar no mesmo dia). 
 
O QUE PODERÍAMOS FAZER NO EVENTO 
 
* Dois momentos de "encaminhamentos", uma mais próxima à manhã e outra mais 
próxima à noite - sessão de ideias para ações concretas sobre o tema. 
* Discussão sobre relação entre pós-graduação e trabalho. 
* O evento da noite pode ser uma segunda edição do bar da pós. 
* Mesas, ou palestras, ou oficinas, etc 
* Oficina de psicodrama (Peterson mencionou que conhece alguém que pode saber 
de algum grupo que faça isso) 
  
CONTATOS 
 
* Entrar em contato com pós-graduandos de psicologia e educação física para ver 
se estão interessados em colaborar para construir junto o evento (Bruna mencionou 
que conhece algumas pessoas) 
* Contato com setores ativistas dentro da pós-graduação para também chamar à 
construção. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
* "Marketing" focado nas questões concretas e mais imediatas sobre stress e 
ansiedade (pra não esbarrar no estigma de "Não sou doente mental, esse evento 
não tem a ver comigo); chamar atenção para o aspecto político. 
* Tentar fazer leituras sobre produção acadêmica como relação de trabalho na 
pós-graduação 
* Peterson vai sugerir uma coisa que chegou no email da APG para uma das 
comissões do fórum, comissão que está organizando a "Semana saudável", semana 



de atividades sobre saúde (em geral, não só mental) que seria no caso na mesma 
semana do fórum (já pra ajudar a chamar atenção pra ele): uma pós-graduanda 
mandou um email para nós querendo saber informações sobre prevenção e saúde 
entre pós-graduandos, construir algo assim seria legal, inclusive com algo que 
pudesse perdurar para os próximos anos ou quem sabe ser integrado a futuros 
manuais do pós-graduando. 
 

Próxima reunião 
 

Dia 02/7, 18h 


