
REUNIÃO UFSC NA PRAÇA 

Dia 24/05/2019 – 12h – Sede APG 

 
Hiago (APG/PGF), Mateus (Psicologia/coletivo ampliado da psico), Ana Martina (PPGSP/APG), Maria Teresa 

(Serviço Social/Andes); Maria Eduarda (PPGSP) Fabiola (PPGE), Cauê (Computação/CA) Julia, Luiz (matemática), ? 

(Letras), Yan (Geografia/coletivo geografia), Matheus (Geografia), Monique (Biologia), Karine (PGF/repr. Discente), 

Alessandra (PPGRI/APG), Juceli (PPGSP), Marlon, Milena [mais pessoas chegaram posteriormente à apresentação. 

Consideramos importante o registro para os repasses e próximos encaminhamentos] 

 
Esclarecimentos do relato: não registrei o nome de quem fez cada fala, mas somente o que se falou. Os 

nomes constarão apenas quando houver ‘tarefa’ com aquela pessoa. 

 

- uma lista foi passada para registrar nome e telefone de quem não está no grupo do whatsapp mas 

gostaria de ser incluído. [lista com Ana que passou pra administradora do grupo incluir] 

 

- houve acordo de que não se trata de uma reunião deliberativa e que qualquer encaminhamento 

teria o caráter de sugestão e somente se houver consenso no ponto.  

 

Sugeriu-se uma pauta (abaixo colocada), com falas com tempo limitado, abrindo-se para mais 

conforme o grupo sentiu necessidade. Após a definição da pauta, acordo sobre o teto da reunião 

(13h20). 

 

Pauta acordada: 

- avaliação dia 15/05 

- como surgiu o grupo em si; 

- construção do dia 30 e dia 14; 

- Institucionalização/continuidade do “UFSC na Praça”. 

 

Informes:  

- Comissão Unificada com o cronograma de atividades para o dia 30/05: muito parecido com os 

atos do 15M, iniciando 7h30 com panfletagem, depois arrastão até o RU, assembleia geral 12h30 e 

saída da UFSC em caminhada até o centro às 13h30. O trajeto será decidido em assembleia do 

DCE.  

- Assembleia geral do DCE acontecerá dia 28/05, às 12h. 

- Falou-se um pouco de como surgiu o UFSC na Praça, uma ideia que veio numa reunião no CFH 

(na ocasião dos ataques às humanidades) puxada pela APG, em que o Andes apresentou a ideia. A 

partir de então se montou um grupo de whatsapp que hoje tem mais de 160 pessoas.  

 

Balanço do dia 15/05: 

- experiências diferentes na atuação, levaram jogos pra praça/catedral, algumas pessoas não se 

interessaram ou repetiram informações do senso comum; necessidade desse contato e de levar 

mais esclarecimentos; 

- achou que acabou se esvaziando em razão das muitas atividades para o dia de ato; sugeriu que o 

UFSC na Praça seja em outro dia e não concomitante ao dia de paralização;  

- no dia 15 a praça XV estava um pouco vazia – levaram algumas amostras dos materiais que 

trabalham e puxavam para o assunto dos cortes e porque de estarmos na rua. Acha que no TICEN 

funcionou mais, porém ao mesmo tempo é um espaço muito disputado;   

- foram no TITRI e perceberam que as pessoas não sabem o que está acontecendo e que é 

necessário o contato, falar com as pessoas; porém, o fluxo de pessoas não era tão grande no 

TITRI; também acha que o UFSC na Praça que não deveria ser no mesmo dia da paralisação; 

- Acharam que seria melhor abordar sobre os cortes e função das universidades e educação básica; 

faltou um material pra entregar pras pessoas voltado pra esse público e que devemos pensar o que 

queremos colocar nesses panfletos.  

 



Discussão e encaminhamentos:  

 

- entende que o foco deve ser organizar um panfleto, banquinhas, intervenções políticas que 

foquem a reforma da previdência, já voltado pro dia 14/06; 

- reforça a fala anterior, especialmente em não desvincular da reforma da previdência e não focar 

unicamente no dia do ato; 

- confeccionar panfleto para falar da reforma da previdência, e posteriormente damos o gancho 

para tratar das nossas pesquisas.  

- necessária politização do UFSC na Praça, no sentido que todos sentiram a necessidade de falar 

sobre o que está acontecendo. A ideia de levar as nossas pesquisas pra praça está um pouco 

perdida no meio da urgência de linkar a pesquisa com as questões da reforma da previdência e 

cortes (que estão juntas). Então sugere que haja enfoque, até o dia 14 – em razão do tempo 

também – em fazer panfleto e os grupos enfocarem essa disseminação de informação (o que pode 

ser feitos através de banquinhas ou outros meios).   

- Estratégia de ação que envolva panfletagem prévia ao dia 30/05, que conste a questão da 

previdência.  

- sugere dois momentos do UFSC na Praça pra não se perder o grupo, focando neste momento nas 

paralisações e tirar nessa reunião um grupo interessado em dar continuidade para o UFSC na Praça 

para um planejamento seguinte. Também é necessário se falar dos custos e estrutura, como iremos 

mobilizar isso. 

- panfletar em outros espaços, como praças e em final de semana, para que pegue outras pessoas 

que não estão em rota de trabalho e com pressa, como por exemplo os parques de coqueiros e 

outros. Sugestão de 1 dia, sábado, para acontecer o UFSC na Praça e junto também se faça a 

conversa e panfletagem, além dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos.  

- deixar claro que dá pra falar de cortes na educação e previdência – fazer essa ligação e fazer no 

dia anterior aos atos;  

- mais como informe, a APUFSC parece que deliberou que poderá auxiliar 

financeiramente/estrutura para o UFSC na Praça; mas que as estruturas específicas os grupos 

devem seguir (se precisar mesa, etc, cada grupo deverá providenciar); sugere que os grupos 

possam ir inclusive no dia 30 e outros dias, que não se perca este sentido de levar suas atividades, 

mas se for algo maior precisará com antecedência para haver suporte. Também sugere o panfleto 

do grupo e que poderá contar com aporte do ANDES; sugeriu que a APG tome a frente para um 

cronograma de atividade.  

- grupo do whatsapp está muito grande e poderia focar unicamente na organização do UFSC na 

Praça, sem desviar o foco ou como fonte de informação de outras coisas.   

 

Encaminhamentos: 

 

- panfletos: fazer um do UFSC na Praça e/ou utilizar outros já existem? Surgiu a ideia de fazer 

uma comissão de três quatro pessoas para fazer o panfleto. Houve um debate envolvendo esta 

questão, que poderíamos utilizar os já existentes, havendo grupos com algum esboço (da 

Sociologia Política). Houve sugestão de abordar as pessoas e pegar seu número de whatsapp para 

compartilhar sem papel as notícias; também que não se entregue panfletos sem antes uma breve 

conversa, para que o papel não seja prontamente descartado; posteriormente surgiu a questão do 

desvirtuamento do grupo, que não e de panfletagem, mas sim de levar suas pesquisas para outros 

espaços; que há panfleto feito pela comissão unificada. Diante da dificuldade em qual panfleto 

fazer e do debate em torno de um panfleto que traga questões de fazer pesquisa + cortes + 



previdência (ligados) e da importância da universidade (algo que é da especificidade do grupo), foi 

consenso para encaminhamento: 

- criação de uma comissão de confecção do panfleto do UFSC na Praça. As sugestões 

serão capitaneadas por essa comissão. Quem está organizando: Alessandra (ver com ela 

quem quiser entrar – alguns nomes já foram anotados durante a reunião). Destacou-se que 

precisa ser feito até segunda-feira, para a impressão.  

 

- O UFSC na Praça deve acontecer no dia 30? Não houve consenso, havendo uma fala 

contrária, em razão de considerar importante o espaço de mobilização e de levar as pesquisas ao 

conhecimento da comunidade. Houve fala de não manutenção da data de ato do UFSC na Praça, 

para melhor focalizar as demais atividades. Como não houve consenso, não encaminhamos como 

sugestão.  

 

- Panfletagem nos dias anteriores: houve fala de esclarecimento sobre o enfoque do grupo que 

não seria panfletar, já havendo outros. Também melhor destacou-se que não se tratava de 

panfletagem em separado, mas juntar os grupos e suas atividades com panfletos (já relatado mais 

acima). Não se definiu se irá ser panfletado, surgindo outra possibilidade, a seguir melhor 

destacada. 

 

- Cronograma: sugeriu-se fazer um grupo para pensar cronograma de atividades do UFSC na 

Praça, e colocar no whatsapp para a galera ir preenchendo. Uma agenda até dia 14. Houve breve 

conversa sobre e, diante da dificuldade de fechar exatamente dias e atos, Hiago se compromeu a 

fazer uma tabela colocando as atividades que acontecerão pelos grupos (abrirá um docs para 

preencher) para, se houver outros interessado, poderão somar naquelas atividades.  

 

- Dia do “UFSC na Praça”: acordou-se que no dia 08 de junho acontecerá o dia de 

atividade do UFSC na Praça, em local a ser definido. Houve breve conversa, mas 

também se acordou que haverá uma reunião somente para pensar os atos desse dia. 

Reunião para o dia 31 de maio, às 12h, na sede do DCE.  

 
- verbas: sugeriu-se que a APUFSC (por ter mais aporte financeiro) possa contribuir com a 

impressão dos panfletos (comissão terá que ver com eles) e que poderão também auxiliar coma 

tenda no dia 08 – perguntar para eles; ANDES poderá auxiliar com caixa de som, ressarcimento de 

transporte e locomoção, ou ainda discutir outras formas de rateio.   

 

- grupo no whatsapp: acordamos que o grupo só será utilizado para organização do UFSC na 

Praça. Ana, ao publicar o relato da reunião relatará esses pequenos chamados finais (reunião, data 

do UFSC na Praça) e falará do foco do grupo. 

 

-- 

[qualquer problema ou divergência no relato: mandem para Ana Martina que ela altera e posta 

novamente em pdf] – versão de 24 de maio de 2019, finalizada às 18h19 

 


