
CHAPA 1 – #aPósTaAqui 
 
Pós-Graduando, você sabia que existe uma entidade que te representa? Não? Imaginamos que 
esta seria a resposta. Estamos aqui pra te dizer que esta entidade existe e se chama Associação 
de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina (APG/UFSC).  
 
A chapa 1 #aPósTaAqui acredita que a APG/UFSC antes de mais nada, tem de ser conhecida e 
reconhecida pelos pós-graduandos da UFSC como um espaço forte sustentado na 
representatividade e institucionalidade da entidade. Pra isso acontecer, a entidade precisa 
existir, pois, hoje ela se encontra omissa política e institucionalmente. 
 
Nós fazemos parte de um coletivo de estudantes interessados em democratizar e tornar 
visíveis os espaços de atuação da APG/UFSC. Representamos 11 dos 72 programas de pós-
graduação da UFSC e queremos representar você, estudante do stricto, lato sensu e residência. 
#aPósTaAqui! 
 
 
Em que apostamos para garantir institucionalidade: 
 

 Regularizar jurídica e financeiramente a entidade até o final da gestão 2014-2015; 
 

 Organizar a estrutura da sede da APG/UFSC (mobiliário e manutenção da sede aberta); 
 

 Ocupar todas as vagas onde a APG/UFSC tem representação (Conselho Universitário, 
Câmara de Pesquisa, Câmara de Ética, Câmara de Pós-Graduação); 
 

 Defender a ampliação do número de vagas destinadas para estudantes de pós-
graduação no Conselho Universitário, garantindo a indicação das cadeiras pela 
APG/UFSC; 

 
 Veicular um informativo mensal com atividades da gestão, atividades internas e 

externas da Universidade relacionadas à pós-graduação. 
 

Em que apostamos para garantir representatividade: 
 

 Estabelecer na comunidade acadêmica o entendimento sobre os direitos dos pós-
graduandos. Defendemos como direitos mínimos: 

o Critérios transparentes e públicos para concessão de bolsas,  
o Orientações periódicas, suporte pedagógico, assistência estudantil 

(restaurante universitário, creche, bolsa permanência, licença maternidade),  
o Afastamento em caso de necessidade de saúde,  
o Recesso acadêmico,  
o Financiamento para eventos científicos, 
o Auxílio impressão para qualificação e defesa; 

 
 Propor estratégia de apoio aos estudantes estrangeiros da pós-graduação na UFSC; 

 



 Organizar debates nos centros sobre assédio moral com o intuito de criar estratégias 
de enfrentamento; 
 

 Organizar uma aula inaugural integrada por semestre para os estudantes da pós-
graduação da UFSC; 
 

 Estimular a representação discente a participar da APG/UFSC e organizar o I Encontro 
de Representantes Discentes; 
 

 Definir duas reuniões mensais e abertas: (1) atendimento as demandas dos 
estudantes, (2) debate e repasse da pauta dos espaços institucionais em que a 
entidade tem representação. 
 
 

NOMINATA DA DIRETORIA 
 

Presidente: Ana Karolliny Testoni, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 
Vice- Presidente: Bruno Locks Floriani, Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica; 
Primeiro-Secretário: Rafael de Souza Mendes, Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Computação; 
Segundo-Secretário: Gustavo Georges de Mattos Chraim, Doutorado, Programa de Pós-
Graduação em Odontologia; 
Primeiro Tesoureiro: Marcelo Machado de Freitas, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade; 
Segundo Tesoureiro: Leopoldo Nogueira e Silva, Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 
Educação; 
Primeiro Suplentes: Katiuce Alves de Castro, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Farmácia; 
Segundo Suplentes: Katheri Maris Zamprogna, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem; 
Demais participantes: 
Gabriela Natacha Bechara, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Direito;  
Jonas Valente Matshine, Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química; 
Sara Krieger do Amaral, Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História; 
Leandro Moraes Vidal, Doutorado, Programa de Pós- Graduação em Geografia. 
 


