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ATA 01/2011
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, na sala três do
Centro Sócio Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina teve início às treze horas
e vinte minutos a reunião de transição de posse da Associação de Pós-Graduandos, sendo a
antiga chapa “Apostaqui pra avançar!” e a nova chapa “Todos no mesmo barco”. Estiveram
presentes os membros da antiga chapa Helio Rodak de Quadros Junior e Fábio Maia e os
membros da nova chapa Juliana Cristina Lessmann, Jouhanna do Carmo Menegaz, Fábio
Sangiogo, Claudio Luiz de Freitas, Urian Kramer Bardemaker e o membro da Associação de
Pós-Graduandos Osmando Pereira Junior. A reunião iniciou-se com o ex-presidente da
Associação de Pós-Graduandos, Helio, justificando as trocas de sede da Associação de PósGraduandos que ocorreram na gestão anterior, após as quais a associação passou a dividir
espaço com o Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. O
ex-presidente também discriminou o patrimônio que será repassado à nova gestão, sendo: Um
arquivo físico metálico de três gavetas com documentos antigos; Um monitor de computador
do tipo CRT; Uma mesa grande de escritório; Uma mesa de escritório com gavetas e uma
churrasqueira portátil cedida pelo membro Fábio Maia. Os membros da antiga chapa
assinaram declaração discriminando o patrimônio da associação. Consta também que as
mudanças de sedes foram realizadas sob responsabilidade da Prefeitura da Universidade
Federal de Santa Catarina. Quanto às finanças, houve o repasse de quarenta e um selos
utilizados em carteiras de estudantes que estão sob responsabilidade da Associação de PósGraduandos em regime de comodato com o Diretório Central de Estudantes. A antiga gestão
também informa que o Diretório Central de Estudantes deve realizar um repasse financeiro
relativo à porcentagem que cabe à Associação de Pós-Graduandos na venda dos selos aos pósgraduandos. Dando continuidade ao processo eleitoral estabelecido pelo Edital número um da
comissão eleitoral e de acordo com o resultado das eleições realizadas no dia primeiro de
junho deste ano corrente, a chapa única “Todos no mesmo barco”, representada por:
Presidente: Juliana Cristina Lessmann; Vice-presidente: Jouhanna do Carmo Menegaz;
Primeiro secretário: Urian Kramer Bardemaker; Segundo secretário: Fábio André Sangiogo;
Primeiro tesoureiro: Claudio Luiz de Freitas; Segunda Tesoureira: Maria Cristina Ratto
Diederichsen; Membro: Ramiro Marinho Costa; Membro: Joana D’Ark Vaz; Membro: Ruan
de Souza Mariano; Membro: Lêda Letro Ribeiro e Membro: Paula Pereira Rotelli toma posse
da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina. Sem mais a
tratar eu, Urian Kramer Bardemaker lavro a presente ata que vai assinada por mim e pela
presidente Juliana Cristina Lessmann.
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