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RESISTIR E LUTAR,
PÓS POPULAR
Princípios de gestão
• Organização democrática e

direção colegiada;
• Autonomia política e financeira

em relação à organizações
políticas, governos, reitoria,
corpo docente e entidades
privadas;
• Defesa da educação pública,

gratuita, laica, estatal, de
qualidade e socialmente
referenciada;
• Defesa da manutenção e

Programa 2016/2017
É preciso construir permanentemente uma Associação de PósGraduandos/as que seja democrática, participativa, transparente e
crítica, e que, referenciada às reais demandas da classe trabalhadora e
do povo brasileiro, lute por elas. Para isso, a forma como a entidade é
organizada internamente é fundamental para possibilitar uma
participação efetiva dos/as discentes dos diferentes Programas. Sobre
a gestão e sua organização defendemos:

Gestão e Organização
- Organização da entidade feita por comissões colegiadas, divisão das
tarefas e possibilidade de participação de todos/as que desejam
construir uma APG democrática;

ampliação dos direitos dos/as
pós-graduandos/as;

- Reuniões abertas e amplamente divulgadas para possível
participação de todo corpo de estudantes de pós-graduação da UFSC;

• Combate à mercantilização do

- Abertura da sede da APG para oferecimento de serviços (como
validação da carteira estudantil para uso externo), realização de
reuniões e de um espaço de convivência;

conhecimento;
• Combate ao racismo,

machismo, LGBT´sfobias, ao
assédio moral e relações
abusivas;
• Defesa do voto universal nas

eleições/consultas públicas à
comunidade acadêmica.

- Construção de Boletim Informativo da APG;
- Manutenção e atualização das mídias sociais próprias da APG
(Página do Facebook e site);
- Equipar a sede da APG com computador e internet para que possa
ser usada livremente por estudantes de pós-graduação da UFSC;
- Organizar debates e palestras com temas pertinentes à pósgraduação;
- Promover o 'Bar da pós', como forma de integração;

facebook.com/
resistirelutarpospopular

- Participação nos eventos nacionais e internacionais da pósgraduação;
-Incentivar os espaços e encontros organizados pelos/as estudantes da
pós-graduação;
-- Reformulação do Estatuto da APG.
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Conjuntura política

Educação, Ciência e Tecnologia

Primeiramente, Fora Temer!

- Estimular o fomento de projetos de pesquisa e extensão popular;

• Combate à Lei da mordaça (PLS

- Pelo desligamento do HU à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares;

193/2016 - Projeto Escola sem
Partido);
• Contra a (contra)reforma do

Ensino Médio (MP 746/2016);
• Contra a PEC 241/2016 que

congela os investimentos sociais
por 20 anos com implicação
direta na redução dos recursos
destinados à saúde e à
educação, dentre outros
âmbitos;
• Contra o PL 257/2016 que trata

da renegociação das dívidas dos
Estados;
• Contra a (contra)reforma da

previdência, que visa eliminar
direitos trabalhistas, ampliando
a idade mínima de
aposentadoria, aumentando a
jornada de trabalho,
precarizando as relações
contratuais de trabalho, dentre
outros aspectos dos direitos
trabalhistas historicamente
conquistados;
• Contra o PL 4567/16, que

entrega a operação do Pré-Sal às
multinacionais.

- Combate à privatização da Pós-Graduação nas Instituições de
Ensino Superior, tais como a cobrança de taxas;
- Posição contrária ao desvio de função dos/as bolsistas;
- Promover debate a respeito do novo Plano Nacional da PósGraduação (PNPG).

Acesso e Permanência
- Ampliação, universalização e reajuste anual das bolsas de pósgraduação;
- Ampliação das bolsas emergenciais como forma de dirimir
problemas a curto prazo;
- Garantia de moradia estudantil para estudantes da pós-graduação;
- Ampliação da acessibilidade de discentes em todos os Programas, o
que inclui a ampliação no número de profissionais intérpretes e
auxiliares de sala para discentes que precisam de apoio;
- Defesa de políticas de assistência estudantil para a pós-graduação;
- Lutar pelo reconhecimento de direitos previdenciários para
estudantes de pós-graduação;
- Lutar pela implantação de Programas de Ações Afirmativas em
todos os Programas da Pós-Graduação;
-Defesa de direitos relacionados à saúde, tais como: afastamento por
doença e licença-maternidade sem implicações na bolsa;
- Creche para filhos/as de discentes ou auxílio-creche;
- Defesa da meia passagem intermunicipal/interestadual para
estudantes da pós-graduação;
- Lutar pela ampliação do auxílio para participação em eventos
acadêmico-científicos, assim como, a desburocratização do processo.
- Lutar pelo auxílio para o deslocamento e outras despesas inerentes à
realização da pesquisa;
- Lutar pelo auxílio para aquisição de livros com fins de pesquisa.
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Combate às opressões

Democratização interna

• Promoção de espaços de

- Lutar pela garantia de voz e participação efetiva da representação
discente nas instâncias decisórias dos Programas de Pós-Graduação e
da Universidade, superando a representação meramente formal;

formação (debates, palestras,
intervenções artísticas, cartilhas);
• Criação de canal de denúncia

que garanta sigilo e a defesa da
vítima;
• Combate à cultura do estupro;
• Continuidade à campanha

contra o assédio nos Programas
da Pós-Graduação;
• Participação da APG em

movimentos e espaços de luta
contra as diversas formas de
opressão;

- Garantir a representação própria da APG no Conselho
Universitário, e nos demais espaços institucionais de participação;
- Defesa do aumento da representação discente nas instâncias
deliberativas da Universidade, rumo à paridade;
- Dar continuidade ao Conselho de Representantes Discentes dos
Programas de Pós-Graduação;
Defender o reconhecimento e a participação de estudantes dos
Programas Pós-Graduação lato sensu nas consultas públicas realizadas
pela UFSC.

• Lutar pela plena implementação

e reconhecimento da
Universidade ao direito do uso
do nome social.

Integrantes da Chapa:
Cargo

Nome

Programa

Nível

Presidenta

Amália Catarina Santos Cruz

PPGE

Doutorado

Vice-Presidente

Davi Machado Perez

PPGSS

Doutorado

Primeiro-Secretário

Thiago Salgado Vaz de Lima

PPGE

Mestrado

Segundo-Secretário

Bruno de Campos

PPGG

Doutorado

Primeira-Tesoureira

Juliana Schumacker Lessa

PPGE

Doutorado

Segundo-Tesoureiro

Pablo Martin Bender

PPGG

Mestrado

Suplente

Messias Silva Manarim

PPGFIL

Mestrado

Suplente

João Luis Abrantes Bertoli

PPGECO

Mestrado

Suplente

Jennifer Nascimento Pereira

PPGE

Mestrado

Suplente

Rodrigo Prates de Andrade

PPGH

Mestrado

Suplente

Fernanda Rech Rodrigues

REMULTISF

Residência

Suplente

Rodrigo Fernandes Ribeiro

PPGSS

Doutorado

Suplente

Camila Trindade

PPGP

Mestrado
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Suplente

Bruna Veiga de Moraes

REMULTISF

Residência

Suplente

Ellen Caroline Pereira

REMULTISF

Residência

Suplente

Leandro Nunes

PPGSS

Mestrado

Suplente

Matheus Bernardes Rachadel

PPGSS

Mestrado

Suplente

Naylane Araújo Matos

PPGET

Mestrado

Suplente

Olegario da Costa Maya Neto

PPGI

Mestrado

Suplente

Anderson Damião Ramos da Silva

PPGSS

Mestrado

Suplente

Rodrigo Alessandro Sartori

PPGD

Mestrado

Suplente

Poliana G. Temístocles Ferreira

PPGRI

Mestrado

Suplente

Aline Tassiara Marques da Cunha

PPGSS

Mestrado

Apoiadores:
Ana Roberta Uglõ Patté (Mestrado - PPGAS), Tatiana Minchoni (Doutorado - PPGP), Karina Strohhaecker Lisa
Alcubierre (Mestrado - PPGE), Gabriel Tolósa Chacón (Doutorado - PPGE), Artur Gomes de Souza (Mestrado PPGE), Ecléa Vanessa Baccin (Doutorado - PPGE), Ismael Andrada Bernardes (Mestrado - PPGE), Danielle
Torri (Doutorado - PPGE), Alessandra Fucolo Baptista Velloso (Mestrado - PPGE), Mariano Moura Melgarejo
(Mestrado - PPGE), Fabiana Fátima Cherobin (Doutorado - PPGE), Fernando Santos (Doutorado - PPGE),
Allan Kenji Seki (Doutorado - PPGE)
Apoiadores externos:
Profª. Celi Taﬀarel (FACED/UFBA), Profª. Nalva Bogo (UNEB), David Romão Teixeira (Doutorado - PPGE/
UFBA), Michael Daian Pacheco (Doutorado - UNEB), Ivânia Paula Sena (Doutorado - PPGE/UFBA)
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