ELEIÇÕES DA APG
30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015

QUE É A APG?
A Associação de Pós-Graduandos da UFSC é uma entidade que pertence @s estudantes de
Pós-Graduação desta universidade, com o objetivo de organizar suas lutas em prol de uma
universidade pública, popular e democrática, por meio da representação estudantil e da
construção coletiva de um novo projeto de universidade.

QUEM SOMOS?
A chapa que aqui se apresenta, formada por 44 membros oriundos de 19 programas de PósGraduação da UFSC, é fruto de um movimento prévio que já vem se reunindo e organizando com
o intuito de construir princípios e propostas para uma gestão de APG que potencialize uma PÓS
verdadeiramente ATIVA.

O QUE DEFENDEMOS

O QUE PROPOMOS

- Uma APG crítica, democrática, horizontal, participativa e

- Organização da entidade por comissões colegiadas, que

preocupada com a realidade social;

dividam as tarefas e possibilitem a participação de todas e todos

- Autonomia em relação às organizações políticas, corpo docente e

que desejam construir uma APG democrática;

à reitoria;

- Realização de assembleias e reuniões abertas, amplamente

- Transparência financeira da entidade e prestação de contas da

divulgadas para a participação de todo o corpo de estudantes de

APG;

Pós-Graduação da UFSC;

- Ampliação, universalização e reajuste anual das bolsas de Pós-

- Realização de espaços de formação política e espaços de

Graduação;

discussão das diversas formas de opressões

- Defesa da política de cotas para Pós-Graduação, de direitos

- Melhoria na comunicação da APG com @s alun@s (boletim

relacionados à saúde (afastamento por doença, creche para filh@s

informativo, site, páginas e grupos em redes sociais);

de

passagem

- Construção de um espaço de convivência dentro da APG,

intermunicipal/interestadual também para estudantes de Pós-

realizando palestras, encontros, debates para que a comunidade

Graduação, e da acessibilidade para discentes;

acadêmica possa discutir sobre suas carreiras, seus projetos,

- Participação nos foros nacionais - como a Associação Nacional de

fazer amizades etc.;

Pós-Graduandos (ANPG) - e regionais da Pós-Graduação;

- Intervenção da APG nos casos de opressões evidenciados nos

- Defesa do voto universal nas consultas públicas à comunidade

Programas de Pós;

acadêmica;

- Criação de um canal de denúncia que garanta o sigilo e a defesa

- A participação efetiva da representação discente nas instâncias

à vítima;

decisórias dos Programas de Pós-Graduação e da Universidade,

- Lutar pela implementação de programas de ações afirmativas

superando a representação meramente formal.

em todos os Programas de Pós-Graduação;

MEMBROS DA CHAPA: Lucas G. C. Balog - PPGECO / Aline A. Justino;

- Lutar pela plena implementação e respeito da Instituição ao

Anderson D. R. da Silva; Arnaldo X. Silva; Carolina Incerti ; Davi M. Perez ; Ellen

direito ao uso do nome social;

C. Pereira; Fernanda M. T. Gomes; Giovanny S. Machado; Hilda M. A. Vera ;

- Lutar pela ampliação do auxílio para participação em eventos

discentes

ou

auxílio-creche),

da

meia

Samuel S. dos Santos - PPGSS / Jorge J. R. Aponte; Mariana D. Ferreira;
Poliana G. Temístocles ; Rafael A. M. Mello (PPGRI) / Cézar A. de A. Arpini

acadêmico-científicos, pelo auxílio para despesas inerentes a

(PPGQ) / Rodrigo A. Sartori (PPGD) / Fernando M. Rodrigues (PPGAU) /

realização da pesquisa; e, pelo auxílio para a aquisição de livros

Alexandre Trennephol (POSMEC) / Bruna V. de Moraes – REMULTSF / Tony C.

com fins de pesquisa

Vieira; Marina B. Paim - PPGSC / Meirielle T. de Souza – PPGL / Leonel D. J.

- Promover debates sobre o novo Plano Nacional da Pós-

Camasão; Tito L. Pereira – POSJOR /

Adalberto T. Tabalipa; Ismael A.

Bernardes – PPGE / Sandro da S. L. Machado – PPGECT / Luís D. R. Machado –

Graduação (PNPG).

PPGFIL / Helen Machado – PPGG / Isaac F. Bodinelli; Rodrigo P. de Andrade –
PPGH / Iclícia Viana; Tatiana Minchoni – PPGP / Giana C. Laikovski; João G. V.
Bordin; João M. A. Dallmann; Karolina M. Herrera; Tcharles G. Schmidt –
PPGSP/ Janaira G. de Oliveira; Jefferson Vírgilio; Kamila G. Schneider; Lino G.
N. dos Santos; Rafael M. Bueno – PPGAS.

facebook.com/chapaposativa
Vídeo de apresentação
prese

