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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ESTUDANTIL EXTRAORDINÁRIA DA  

PÓS-GRADUAÇÃO DA UFGD 

25 DE ABRIL DE 2019 

 

A assembleia foi iniciada às 11:45. Lucas Ortiz (mestrado geografia) enquanto 

representante dos e das proponentes desta assembleia faz uma explanação sobre as 

conversas e reuniões que antecederam a convocação da assembleia e introduziu os 

assuntos antes discutidos. Foi colocada para a assembleia a proposta de composição 

da mesa de coordenação dos trabalhos, onde Lucas Ortiz (mestrado geografia) se 

propôs a coordenar, eu Franklin Schmalz (mestrado sociologia) me propus a secretariar 

e Juliana Prado (mestrado sociologia) se propôs a auxiliar nos trabalhos da mesa, sem 

outras proposições os presentes aprovaram esta coordenação para a mesa. Abre-se a 

discussão da pauta, com inscrições de falas dos/as presentes. Gabriel Yuji (sociologia) 

faz questionamentos sobre qual seria a intenção da pauta da reunião. Outros 

estudantes presentes fazem perguntas sobre o que seria um movimento ou 

organização dos estudantes da pós e como seria a questão de reativação da APG; eu, 

Franklin faço os esclarecimentos sobre como seria um processo de reativação da APG 

e sobre a pauta da assembleia que foi construída de forma genérica para garantir um 

espaço de debate mais amplo e também de propostas de encaminhamentos. Midiane 

(geografia) reforça o sentido e necessidade de organização da pós-graduação diante 

doo cenário de incertezas do contexto político atual. Juliana (sociologia) faz a proposta 

de que se socilicite/construa um espaço de diálogo para discutir os cortes de 

investimentos anunciados junto às coordenações de programas. Lucas Ortiz 

(geografia) ressalta a importância de se ocupar os espaços políticos onde se faz 

necessária a presença de estudantes da pós-graduação. Adriano (geografia) observa 

que quando se deixa de ocupar esses espaços também se deixa de apresentar quais 

são as propostas e posicionamentos dos/as estudantes da pós-graduação e levanta a 

problemática da afeta de assistência psicossocial para a pós-graduação na 

universidade e necessidade de se articular enquanto organização da pós com outras 

entidades e organizações da área para fortalecer as reivindicações. Foi levantada a 

notícia sobre o encerramento do doutorado sanduíche e a necessidade de se discutir 

sobre. Gabriel Yuji (sociologia) levanta o problema sobre a falta de bolsas e de como 

isso afeta a vida dos e das estudantes. Midiane (geografia) questiona sobre a 

existência de outros movimentos e organizações em outros programas, de outras 

faculdades e estados. Eu, Franklin, faço os esclarecimentos. Midiane defende a 
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necessidade de organizar e articulação regional, nacional para mobilizações em 

conjunto em defesa das universidades, da pesquisa brasileira e das demais demandas. 

Juliana (sociologia) apresenta que uma proposta de projeto de atendimento 

psicossocial será benéfico para os estudantes. Proposta de composição da Comissão 

da pós. Após as discussões se levantam as seguintes demandas principais: 1 - Espaço 

para discutir os cortes anuncias com os coordenadores dos programas; 2 - 

Estruturação de um atendimento psicossocial para a pós-graduação; 3 – Necessidade 

de modernização do sistema da pós; 4 – Necessidade de desburocratização dos 

sistemas e solicitações; Em relação à APG, é feita a proposta de reativação da 

organização mediante processo de refundação via nova Assembleia Geral, a proposta 

é aprovada por unanimidade. Após isso é feita a proposta de criação de uma Comissão 

Provisória de Representação Estudantil da Pós-Graduação que cumpra as seguintes 

tarefas: 1 – Convoque nova assembleia geral para a quarta semana de maio para a 

refundação da APG, aprovação de um Estatuto Social e Eleição de Diretoria; 2 – 

Elaboração de proposta de Estatuto Social para apreciação na próxima assembleia; 3 – 

Diálogo com a PROPP para averiguação da indicação de representantes da Pós para a 

Comissão de Pós Graduação e Pesquisa da UFGD assim como para encaminhar as 

demandas listadas acima; 4 – Representar os estudantes da pós provisoriamente em 

todos os assuntos e espaços necessários. A proposta de criação da Comissão é 

aprovada por unanimidade. Sobre a composição da comissão se propõe que tenha, 

pelo menos, dois estudantes de cada programa de pós presente e que estudantes de 

programas ausentes também possam entrar posteriormente. A proposta é aprovada 

por unanimidade. Após isso coletou-se o nome dos interessados e que passam a 

compor a Comissão: Midiane A. Alvez Coelho da Silva (geografia), Lucas Ortiz 

(geografia), Renata Brasileiro Franco (geografia), Adriana dos Santos (Fronteira e 

Direitos), Franklin Schmalz (sociologia), Juliana Prado (sociologia) Thiago (química), 

Letícia (química), Gustavo Motta (FCA), Elaine (geografia), Patrícia Marassi. A 

comissão deve dar andamento aos encaminhamentos e propostas aprovadas. Sem 

mais nada a tratar a mesa coordenadora encerrou a assembleia às 12:40 h. A esta ata 

será anexada a lista de presença da assembleia e ela será publicizada. 
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