RELATORIA - ASSEMBLEIA DOS (AS) PÓS-GRADUANDOS (AS) DA UFSC
Data: 26/04/2017 (quarta-feira) – 12h10 às 13h10
Local: Centro de Convivência
Pauta: 1) Informes; 2) Posicionamento dos (as) estudantes de pós-graduação sobre a
Greve Geral do dia 28/04; 3) Encaminhamentos.
Presentes: Lista de presença está disponível na sede da APG.
1) Informes
- No dia 27/04/2017 haverá assembleia geral da UFSC no hall da Reitoria com ponto de
pauta sobre a Greve Geral do dia 28/04. Essa assembleia está sendo chamada pelo
Comitê de Mobilização que unifica as três categorias (estudantes, TAEs e docentes) da
UFSC.
- Foi lançada a campanha “Não Deixe o Convivência Morrer” com a finalidade de
reivindicar o prédio do Centro de Convivência como espaço fundamental de integração,
arte e cultura da comunidade. A próxima reunião ocorrerá dia 02/05 às 14h no mesmo
espaço em que está ocorrendo a assembleia.
- Hoje, dia 26/04, também haverá a assembleia geral estudantil da graduação. É
importante que os (as) estudantes da pós-graduação levem suas posições para essa
assembleia.
- O Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos é um espaço de unificação entre diversos
sindicatos, entidades, coletivos e partidos políticos de Santa Catarina e está articulando
atividades para o dia 28/04. Estão sendo priorizadas atividades de impacto, tem
possibilidade de paralisação do transporte coletivo. Chamado para construção da vigília
a partir das 17h no centro de Florianópolis.

2) Posicionamento dos (as) estudantes de pós-graduação sobre a Greve Geral do
dia 28/04
- Foram apresentadas análises do cenário nacional e retirada de direitos, principalmente
em relação à contrarreforma trabalhista e da previdência. Também foi colocada a
necessidade de ampla divulgação dos desmontes e implicação para todo o povo
brasileiro.
- Foi ressaltada a relação entre a atual conjuntura e os impactos na pós-graduação.
- O Comitê de Mobilização da UFSC está organizando panfletagens na UFSC para o dia
27/04, nos seguintes horários: 07h, 11h e 13h30.
- Proposta que os (as) estudantes de pós-graduação paralisem suas atividades no dia
28/04 em adesão à greve geral.
- Proposta de realização de atividades coletivas que possibilitem a efetiva paralisação da
UFSC toda no dia 28/04.
3) Encaminhamentos
- Adesão à greve geral no dia 28/04, paralisando as atividades. (APROVADO por
unanimidade)
- Adesão à possível vigília da UFSC e no centro de Florianópolis. (APROVADO com
04 abstenções)
- Adesão às atividades de panfletagens dia 27/04, organizada pela comissão de
mobilização. (APROVADO com 01 abstenção)
- Garantia de meios coletivos a realização de atividades que possibilitem a paralisação
da UFSC no dia 28/04, a forma e conteúdo da atividade será avaliada com outras
categorias. (APROVADO com 01 abstenção)
- Nota pública da assembleia. (APROVADO por unanimidade)
- Defesa dessas posições na assembleia geral e assembleia estudantil.

