PRESTAÇÃO DE CONTAS
APG-UFSC · GESTÃO ASSUM PRETO
ANO 1 · 2019-2020
divulgado em

1º de março de 2021

APRESENTAÇÃO
Empossada em 02 de dezembro de 2019, a gestão "Assum Preto" da
Associação de Pós-Graduandos da UFSC torna pública por meio
deste documento a prestação de contas referente ao seu primeiro
ano na direção da entidade.
Em virtude da pandemia de covid-19, os gastos se deram apenas no
início do 1º semestre de 2020, relacionados à organização da
semana de recepção aos pós-graduandos, a gastos internos para o
funcionamento da sede e a doações para a FESA (movimento local
dos estudantes da UFSC que a APG-UFSC compôs durante os
primeiros meses de fechamento do Restaurante Universitário) e
para a ACD (compactuando com as lutas que se atrelam aos
princípios do programa de gestão pelo qual fomos eleitos).
Ressalta-se que nossa gestão obteve uma prorrogação de um (01)
ano, conforme deliberação da assembleia estudantil realizada em 23
de novembro de 2020. Desse modo, ao fim do segundo ano de
gestão, uma nova prestação de contas deverá ser apresentada.

caixa da gestão anterior
R$ 1521,75
caixa previsto pela prestação
R$ 1122,92
caixa real* do ano I de gestão
R$ 1193,92
O caixa previsto ficou R$ 71,00 abaixo do
caixa real porque alguns acertos referentes
ao Bar da Pós não foram feitos. Houve
uma suposta compra de gelo sem entrega
de nota fiscal.

TESOUREIRO
Augusto César Spadaccia Asciutti

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
DESCRIÇÃO

Materiais para o Bar da Pós
Materiais para a sede da APG

MÊS/ANO

OBSERVAÇÕES

Março/2020

Total de vendas no evento:
R$ 458,00
Lucro obtido: R$ 153,30

Março/2020

Tecido para cortina, café,
papel toalha, panos de
limpeza, produtos de
limpeza, bolachas
Para divulgação dos eventos
da semana de recepção da
pós-graduação organizada
pela APG

VALOR GASTO (R$)

304,70
122,13

Impressão de panfletos

80,00

Março/2020

Doação para a Frente Estudantil
de Segurança Alimentícia (FESA)

300,00

Abril/2020

Doação para a Auditoria
Cidadã da Dívida (ACD)

50,00

Abril/2020

SAÍDA R$ 776,83

ENTRADA R$ 458,00

SALDO FINAL
PREVISTO

Associação de Pós-Graduandos da UFSC · Gestão Assum Preto · 2019-2021

R$ 1122,92

