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ATA 02/2011  

 

Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e onze, na cidade de Florianópolis, no espaço 

comum do Centro Sócio Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina teve início às 

quinze horas a reunião da chapa “Todos no mesmo barco” realizada para discutir as ações da 

nova gestão e deliberação de atividades aos membros da chapa. Estiveram presentes os 

membros da chapa Juliana Cristina Lessmann, Jouhanna do Carmo Menegaz, Fábio Sangiogo, 

Claudio Luiz de Freitas, Urian Kramer Bardemaker e o ex-presidente da Associação de Pós-

Graduandos Helio Rodak de Quadros Junior. Aprovou-se atribuir as atividades de 

manutenção das mídias sociais como blog, Twitter, e-mail e Facebook ao secretário Urian 

Kramer Bardemaker. Com o auxílio do ex-presidente da Associação, Helio Rodak de Quadros 

Junior, marcou-se uma reunião às dezessete horas do dia dezesseis do mês de junho deste ano 

corrente com a Pró-Reitora de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a 

professora Doutora Maria Lúcia de Barros Camargo. Definiu-se que esta será uma reunião de 

apresentação de projetos e da nova diretoria à senhora Pró-Reitora. Aprovou-se a proposta de 

uma segunda edição do evento “APG em Debate”, tendo como tema principal a discussão das 

bolsas estudo de pós-graduação, com possíveis subtemas: Bolsas na Pós-Graduação: Políticas 

nacionais e institucionais e Bolsas do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais: Função, objetivos e finalidades. Decidiu-se também que durante o mesmo evento 

será realizada uma cerimônia de posse oficial da nova diretoria da Associação de Pós-

Graduandos. Aprovou-se o convite das referidas pessoas: Magnífico Reitor, Prof. Dr. Álvaro 

Toubes Prata; Pró-Reitora de Pós-Graduação, Professora Doutora Maria Lucia de Barros; 

Presidente da Comissão Eleitoral e da Gestão “Apostaqui pra avançar!” (2010-2011), Hélio 

Rodak de Quadros Jr.; Presidente da FAPESC, Sergio Luiz Gargioni; e Presidente da 

Associação Nacional de Pós-Graduandos; Elisangela Lizardo. Atribuiu-se ao tesoureiro 

Claudio Luiz de Freitas a tarefa de elaborar o projeto de forma a viabilizar os custeios do 

evento através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  Aprovou-se a elaboração de um projeto 

solicitando materiais de consumo, de escritório e de mobília visando estruturar a sede da 

associação, ficando este projeto a cargo da vice-presidente Jouhanna do Carmo Menegaz. 

Aprovou-se a elaboração de projeto solicitando dois alunos bolsistas, sendo um do curso de 

Jornalismo e um do curso de História, para realizar um levantamento histórico e auxiliar no 

expediente da associação, ficando também a cargo dos membros Juliana Cristina Lessmann e 

Fábio Sangiogo. Atribui-se ao secretário Urian Kramer Bardemaker a atividade de solicitar à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação: lista de e-mails das secretarias de cursos de pós-graduação; 

telefones das secretarias de cursos de pós-graduação; lista de e-mails de alunos de pós-

graduação; lista de e-mails de representantes discentes da pós-graduação e lista de e-mails de 

coordenadores de cursos de pós-graduação. Aprovou-se a nomeação do tesoureiro Claudio 

Luiz de Freitas para ocupar a vaga no Comitê Gestor do Programa de Fomento à Pós-

Graduação, ficando à presidente Juliana Cristina Lessmann a responsabilidade de 

providenciar a nomeação formal do mesmo. Atribui-se à presidente Juliana Cristina Lessmann 

a tarefa de providenciar um ofício informando a posse da nova diretoria da Associação de 

Pós-Graduandos à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a ser entregue na reunião do dia dezesseis 

de junho supracitada. Definiu-se que haverá uma reunião com o tesoureiro do Diretório 
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Central dos Estudantes no dia dezesseis de junho deste ano corrente às dezenove horas para 

tratar das pendências financeiras. Sem mais a tratar eu, Urian Kramer Bardemaker lavro a 

presente ata que vai assinada por mim e pela presidente Juliana Cristina Lessmann. 

 

 

 

 ________________________        ______________________ 

    Urian Kramer Bardemaker        Juliana Cristina Lessmann 

 


