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Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e onze, na cidade de Florianópolis, na 

Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina teve início às treze 

horas a reunião da chapa “Todos no mesmo barco”. Estiveram presentes os membros da chapa 

Juliana Cristina Lessmann, Jouhanna do Carmo Menegaz, Fábio Sangiogo, Urian Kramer 

Bardemaker, Ramiro Marinho Costa, Ruan de Souza Mariano e Maria Cristina Ratto 

Diederichsen. A presidente Juliana iniciou a reunião lendo as atas 01/2011 e 02/2011 para 

apreciação, continuou repassando as informações da reuniões com o Diretório Central dos 

Estudantes e da reunião com a senhora pró-reitora professora Doutora Maria Lúcia de Barros 

Camargo. O seguinte item da pauta foi o evento a ser organizado, o “II APG em Debate”. Foi 

sugerida e aprovada a inclusão da discussão das bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina no evento por se tratar de uma categoria de bolsa pouco 

divulgada. Discutiu-se a amplitude e abrangência do evento e optou-se por um evento em 

menor escala, conforme previsto anteriormente, para cerca de duzentas pessoas, porém 

mantendo o convite a autoridades da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O membro 

Urian Kramer Bardemaker trouxe uma data pré-reservada do auditório da reitoria para o dia 

dezoito de agosto, a data e o local foram discutidos e aprovados, ficando Urian responsável 

por efetuar a reserva definitiva da data e local do evento. Fábio Sangiogo ficou responsável 

por modificar o projeto do “I APG em Debate” e adaptar para o “II APG em Debate”. 

Discutiu-se novamente o projeto de solicitação dos bolsistas para trabalhar em um projeto de 

levantamento histórico e atendimento na sede da Associação. Aprovou-se a solicitação de seis 

bolsistas, sendo que o membro Ruan ficou responsável da elaboração do projeto, bem como 

entrar em contato com a professora Roselane Fátima Campos. Algumas sugestões foram 

dadas quanto à manutenção da sede e Maria Cristina ficou responsável pela organização do 

espaço, bem como auxiliar a Jouhanna na elaboração do projeto de solicitação de materiais de 

escritório e custeio da associação. Visando discutir na próxima reunião a ocupação dos 

acadêmicos nos assentos disponibilizados na administração acadêmica, foram delegadas a 

alguns membros a atividade de levantar os papéis e responsabilidades nos cargos. Ruan ficou 

responsável por trazer informações sobre a vaga no Conselho Universitário, Juliana pelo 

Conselho de Ética e Ramiro pela Câmara de Pós-Graduação e Comitê Gestor do Programa de 

Fomento à Pós-Graduação. Definiu-se a próxima reunião da chapa para o dia seis de julho às 

doze  horas, na sede da associação. 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 

 


