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ATA 03/2011  

 

Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e onze, na cidade de Florianópolis, na Pró-

Reitoria de Pós Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina teve início às dezessete 

horas a reunião da chapa “Todos no mesmo barco” com a senhora Pró-Reitora de Pós-

Graduação. Estiveram presentes os membros da chapa Juliana Cristina Lessmann, Fábio 

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

de Pós-Graduandos Helio Rodak de Quadros Junior e a professora Doutora Maria Lúcia de 

Barros Camargo. Durante a reunião a nova direção da Associação de Pós-Graduandos foi 

oficialmente apresentada, assim como consta no Oficio APG01/2011. Foi apresentada à 

senhora pró-reitora a solicitação de continuar ocupando o espaço físico atualmente 

disponibilizado à Associação, bem como a formalização da concessão deste espaço, visando 

evitar futuros desconfortos. Como formalização desta solicitação foi entregue o Ofício 

APG02/2011. A senhora pró-reitora passou a informação de que o órgão responsável pela 

concessão de espaços dentro da Universidade cabe à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no 

entanto ela fará intermédio para agilizar o processo. Após uma breve explanação foi entregue 

um projeto inicial do evento a ser organizado pela associação, o “II APG em Debate”, onde a 

senhora Pró-Reitora se mostrou favorável e demonstrou interesse em apoiar o mesmo. 

Alguma sugestões foram apresentadas e alguns nomes também foram levantados, como 

professor Marcelo Tragtenberg para tratar do tema das bolsas do Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, também a professora Débora Peres Menezes, Pró-

Reitora de Pesquisa e Extensão. Sugeriu-se uma ampliação do evento, visando um maior 

público e convidados à nível nacional, a ideia será maturada e discutida dentro de próximas 

reuniões da chapa. Foi entregue também ofício solicitando 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 e a senhora pró-reitora disse que encaminhará para 

as pessoas responsáveis para atender à solicitação. Discutiu-se informalmente o projeto que 

está sendo elaborado visando a solicitação de bolsistas para a associação, onde a senhora pró-

reitora sugeriu buscar contato com a professora Roselane Neckel do departamento de história, 

pois a mesma foi responsável pelo levantamento histórico da Universidade Federal de Santa 

Catarina no seu aniversário de cinqüenta anos. Após a reunião com a pró-reitora definiu-se, 

junto a sua secretária, a data para uma próxima reunião, dia seis de julho às quinze horas, no 

mesmo local. 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 

 


