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Informes

• Repasse  da  Comissão  de  Saúde  Mental:  já  entramos  na  organização  do  I
FSMUFSC (na comissão de divulgação) e estamos preparando o nosso evento
próprio (o formulário para coletar dados já está pronto, em breve enviaremos
para os estudantes).

• Há  uma  ideia  na  Comissão  de  Ações  Afrmativas  em  compartilhar  um
informativo  com  os  alunos  sobre  os  avanços  na  pauta  –  e  Bruna  já
complementou com a ideia de um informativo mais completo, incluindo outros
eventos pregressos e futuros (ENE, Saúde Mental, etc.).

• Afonso afrma  ue estará fora por cursar disciplinas na USP.
• Segunda-feira  passada  os  documentos  para  mudança  nas  cadeiras  do  CUn

foram entregues, mas a mudança ainda não foi efetivada.
• Última reunião do Tiago Salgado.
• Ocorreu o Congresso Nacional dos Pós-graduandos em Brasília  e ocorreram

debates sobre conjuntura, bolsas, saúde mental e nova diretoria. Continuam as
mesmas posições e a mesma diretoria; o grupo de oposição cresceu em relação à
última, com as forças de (mais à) es uerda crescendo também.

• O ENE foi adiado para abril do ano  ue vem, então a ideia agora é  ue haja dois
pré-ENEs catarinenses. A carta  ue foi lançada a partir do primeiro pré-ENE é
política mas muito genérica, de modo  ue é em reuniões periódicas  ue ela vai
ser destrinchada em propostas mais concretas – a primeira já neste sábado.

• Sobre a CPG: vai haver mais reuniões em agosto (reunião extraordinária em
16/08) sobre as alterações à resolução 95. Além disso, vão abrir uma comissão
pra discutir a e uivalente à 95 no  lato sensu. Solicitamos uma representação
discente,  e  Bruna  vai  entrar  em  contato  com  o  Coletivo  Catarinense  de
Residentes para ver se há algum discente lato sensu  ue  ueira fazer parte.

• Foi  suspensa  a  liminar   ue  impedia  a  cobrança  de  mensalidades  em  pós-
graduações lato sensu. Nosso voto será contrário à abertura de  ual uer curso
de pós-graduação cobrado.

• Entrará em pauta na CPG uma proposta de regularização dos programas de
residência da UFSC.

• J G comenta  ue pode valer a pena publicar as coisas  ue vão para o documento
de repasse nas nossas representações discentes.

• Quanto ao CUn, o relatório da Ouvidos Moucos foi aprovado embora também
foi aprovado o fato de  ue ele não deveria ser divulgado.

• Ainda  uanto ao CUn, o reitor deu um repasse empolgado sobre a posição da
ANDIFES em defesa da universidade pública em Córdoba, embora tenhamos
informações sobre o  ue ocorreu lá no sentido de  ue . Além disso, Ubaldo disse
 ue não mais citaria a posição da UFSC nos rankings internacionais.

• A comissão para a reformulação do regimento do Conselho dos Curadores, do
 ual Peterson faz parte, está chegando ao fm de seus trabalhos. A proposta é



retirar algumas responsabilidades do Conselho,  ue está travado em trabalho
burocrático ( ue é basicamente carimbar processos) e não está podendo assim
analisar  o  uso  dos  recursos  públicos  na  universidade  de  maneira  mais
abrangente. Ainda assim, manteve-se a responsabilidade de se pronunciar sobre
os investimentos  ue a universidade realiza.

Manifesto pela Petrobrás 100% Pública

• Vamos  tentar  pegar  o  máximo  de  assinaturas  possíveis,  incluindo  de
organizações políticas, até  uinta-feira. Publicaremos sexta-feira à noite.

Carta da SBPC e posição FAPESC

• Não há nada na carta  ue seja absurda. Bruna propõe  ue essa assinatura saia
com uma nota nossa.

• J G observa  ue ele saiu da ALESC decepcionado no sentido de  ue caso a
SBPC “ganhe” com essa carta (e 1% vá para a EPAGRI e 1% para a FAPESC),
nada será ganho.

• Encaminhamentos:
◦ Escrever um texto de repúdio à fala da presidente do FAPESC, contendo:

▪ Descrição da audiência pública e da fala da FAPESC
▪ Questão de  ue não adianta ter 2% de fnanciamento se isso for para a

Epagri e a FAPESC.
▪ Questão das ciências humanas, educação, pes uisa básica.
▪ Chamar  à  responsabilidade  das  outras  pessoas  no  movimento  de

 uestionar a FAPESC.
◦ Depois  desse  texto,  responder  à  SBPC  explicando  a  não-assinatura  e

anexando  esse  texto.  A  escrita  desse  texto  inclusive  aponta   ue  nos
importamos com esse movimento iniciado pela SBPC e  ue portanto estamos
fazendo uma disputa de posições.

• Divulgação do vídeo,  ue Peterson está fnalizando.

Multas

• Peterson fará um parecer em relação aos processos relativos à ilegalidade da
multa defendendo a ilegalidade.


