
Relato da Reunião Ordinária da APG  - 21/06/2021

Coordenação: Luísa
Inscrições: Mariana
Ata: Ana
Presentes: cerca de 80 estudantes

Informes

Representação Discente PPGD: No Programa de Direito estava em discussão uma
proposta de mudança de resolução e de novas formas de credenciamento e
recredenciamento, com caráter produtivista e voltado para a internacionalização. A proposta
foi barrada e foi criada uma comissão para reformulá-la.

Pauta

1. Alteração das resoluções da pós-graduação

Nesse ponto foi debatido principalmente como tais mudanças não são apenas um
regramento, mas uma mudança política substancial para a Pós-Graduação. Destacou -se
no debate os pontos sobre cobranças de mensalidades nas especializações, a
regularização do Doutorado Profissional, a abertura da modalidade de ensino
semipresencial, a permanência das reuniões deliberativas online mesmo após a pandemia e
um artigo que irá permitir a dispensabilidade do mestrado para o doutorado, o que significa
o encurtamento da formação e a perda de desenvolvimento teórico na Pós-Graduação.
Houve um pouco de dificuldade em visualizar as mudanças por parte dos participantes da
reunião, pois os pareceres não haviam sido disponibilizados nos e-mails aos Conselheiros
do CUn. Foi disponibilizado um documento sobre cada resolução com um quadro
distinguindo as antigas e novas redações dos artigos para tentar auxiliar na compreensão
das problemáticas. Contudo, a própria dificuldade para poder compreender e apresentar as
mudanças ao longo da reunião reforçaram o que significa a falta de debate sobre elas na
Universidade. Por isso, a conclusão sobre essa pauta foi de que é necessário pressionar o
Conselho para que amplie verdadeiramente o debate sobre essas mudanças, para que o
debate sobre elas passe, antes de tudo, pelos programas de Pós-Graduação. Já que não
podemos ir para a porta do Conselho fazer pressão, como no modelo presencial, as
propostas de encaminhamentos foram as seguintes:

- Enviar e-mail para a pós-graduação inteira, com uma análise crítica dos pontos da
alteração das resoluções do Cun;
- Produção de materiais audiovisuais/textuais sobre a resolução para divulgação no insta da
apg
- Encher as caixas de e-mail dos Conselheiros do CUn cobrando sobre a discussão
nos programas de pós-graduação;
- Pressão online no Cun, com comentários na trasmissão online falando para voltar o
debate para os programas de Pós-Graduação,
para não ser aprovado sem discussões dos Cun
- APG enviar o link do Cun na data da reunião para os pós-graduandos



2. Vacinação:

Chegou para a APG a demanda de vacinação por parte de estudantes que estão
fazendo atividades presenciais na universidade e de estudantes que precisam concluir suas
bolsas sanduíches em outros países. Ao solicitar individualmente aos programas de
Pós-Graduação e na Reitoria declaração para vacinação, entendendo que estudantes de
pós-graduação se encaixam dentro dos critérios para vacina da área da educação, diversos
estudantes vêm tendo suas solicitações negadas, enquanto alguns conseguem os
documentos em suas coordenações.

Estudantes também identificaram outras discrepâncias nos critérios que vêm sendo
adotados, como a emissão de declaração para professores visitantes. Vários estudantes
trouxeram relatos sobre outras universidades em que vêm sendo liberado declaração para
permitir que bolsistas de pós-graduação sejam vacinados, como a FURB, a UDESC, UFRJ,
UEL, UFJF, entre outras.

Grupos em que estudantes de Pós-Graduação podem se encaixar:

Grupo 11: Professores, 2o professores e auxiliares e afins que atuam em sala de aula do

ensino superior

Grupo 12: Trabalhadores da educação que atuam de forma presencial em outras áreas

Grupo 13: Trabalhadores da educação que atuam em atividade remota, EAD ou
similares.

Fonte:https://covidometrofloripa.com.br/uploads/Covid/4f046c504d82ca9cfb7e75d634ddd0f1
.pdf

Houve relatos de situações em que pesquisadores foram coibidos a voltar a atividades
presenciais desde o ano passado e a assinar uma declaração se autorresponsabilizando
caso se contaminassem com COVID-19. Termo da ufsc:
https://drive.google.com/file/d/1WRmV4hrtzvpteBuoqQRyEDzqrHfJeFh5/view?usp=sharing

A discussão girou um pouco em torno de como os critérios para vacinação tem sido
extremamente problemáticos, para além da escassez de vacinas. Pois muitos trabalhadores
envolvidos em atividades essenciais têm ficado em último lugar na fila das vacinas. Assim
se ficou em dúvida sobre como se poderia lidar com a questão, pois uma vez que o critério
de vacina foi liberado, não se deveriam adotar sub critérios subjetivos para dar conta ou não
da problemática.

O encaminhamento da questão ficou entre duas propostas: um GT para estabelecer
critérios objetivos para a vacinação da pós-graduação ou a luta pela liberação das
declarações para vacina de toda a Pós-Graduação, uma vez que o critério da Prefeitura
abarca essa categoria. Definiu-se pelo segundo encaminhamento, com a retirada do
primeiro de pauta, pela compreensão de que não cabe à APG ou a qualquer estudante de
Pós-Graduação delimitar ainda mais os critérios em que as vacinas devem ocorrer entre
nós, mesmo que haja problemas nos critérios amplos.

https://covidometrofloripa.com.br/uploads/Covid/4f046c504d82ca9cfb7e75d634ddd0f1.pdf
https://covidometrofloripa.com.br/uploads/Covid/4f046c504d82ca9cfb7e75d634ddd0f1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1WRmV4hrtzvpteBuoqQRyEDzqrHfJeFh5/view?usp=sharing


O encaminhamento ficou nos seguintes termos: verificar porque a reitoria não está liberando
declaração de vacina para estudantes da pós, para saber como pressionar para que tenha
vacina para todos os estudantes. Foi deliberado como primeiro passo para tal, o envio de
um ofício à reitoria solicitando a emissão de declarações de vacinas para a Pós-Graduação.


