
Página 1 de 2 
 

ASSEMBLEIA GERAL ESTUDANTIL DA PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UFGD - 19/06/2019 

 

ATA 

 

Aos dias dezenove do mês de junho de dois mil e dezenove reuniram-se no Auditório 

1 da FCH (Unidade 2 da UFGD) os e as estudantes pós-graduandos da UFGD em 

Assembleia Geral convocada pela Comissão Provisória de Representantes). A 

primeira chamada da Assembleia foi feita às 11:30 h. não tendo sido atingido o 

quórum, após 30 minutos foi realizada a segunda chamada e a Assembleia é 

instaurada conforme determinação do artigo 23 do Estatuto da APG UFGD. Segue a 

discussão da pauta: 1. Eleição da primeira Diretoria da APG UFGD: para 

encaminhar a pauta a Comissão Provisória de Representantes indicou conforme 

determinação estatutária, uma comissão eleitoral formada pelos seguintes 

estudantes: Jeovana Gavilan, Leonardo Calixto Maruchi e Matheus Irabi. A Comissão 

Eleitoral inicia os trabalhos da eleição e dá prazo de dez minutos para a inscrição de 

chapas para a Diretoria da APG UFGD, neste prazo se faz um debate sobre as tarefas 

da APG, assim como da sua diretoria no próximo período; Sandra Procópio (PPG 

Geografia) sugere que a Diretoria eleita faça uma reunião de planejamento e depois 

realize uma nova assembleia e de que a Diretoria precisa articular melhor os 

programas, os estudantes da pós e etc diante da conjuntura atual do Brasil, o 

fortalecimento das bases, através do contato com os programas; Manuela Nicodemos 

faz considerações na mesma direção, ressaltando a importância de a associação 

construir uma comunicação capaz de divulgar a pós para a comunidade; Thays 

Nogueira também faz considerações sobre o papel da cultura no processo de 

comunicação e de formação; Encerrado o período para inscrições de chapas, se 

inscreve uma chapa, através da representação do estudante Lucas Ortiz Paniagua, a 

chapa de nome: “Pós-graduação em movimento, APG de luta!”, sendo composta 

pelos seguintes estudantes e cargos de acordo com o Estatuto da APG: Secretaria 

Geral: Lucas Ortiz (PPG Geografia) e Carla Fabiana Costa Calarge (PPG História); 

Coordenadoria de Finanças: Renata Brasileiro Franco (PPG Geografia); 

Coordenadoria de Comunicação: Manuela Nicodemos Bailosa (PPFG Sociologia) e 

Rafael de Abreu (PPG História); Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

Valentin Moraes (PPG Fronteiras e Direitos Humanos) Coordenadoria de 

Permanência Estudantil: Franklin Schmalz (PPG Sociologia) Coordenadoria de 

Cultura e Integração: Wagner Farias Torres (PPG Educação e Territorialidade) e 

Thays Nogueira (PPG Sociologia). Tendo sido única chapa inscrita é colocado em 

regime de votação e por unanimidade dos presentes a chapa é eleita e empossado 

nesta mesma assembleia para cumprir mandato de dois semestres letivos conforme 

determinação estatutária. 2. Indicação de Representantes da Pós para a Câmara 

de Pesquisa e Pós-Graduação: É explicado para que serve a Câmara e suas 

funções institucionais. É aberto o período para que os presentes se disponham para 

ocupar as vagas. Se inscrevem a seguintes chapas: Titular 1: Midiane Scarabeli Alves 
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Coelho da Silva (PPG Geografia) e Suplente 1: Renata Brasileiro Franco (PPG 

Geografia), Titular 2: Matheus Martins de Araújo Irabi (PPG Geografia) e Suplente 2: 

Manuela Nicodemos Bailosa (PPG Sociologia) e Titular 3: Jeovana Lima Gavilan 

(PPG Fronteiras e Direitos Humanos) e Suplente 3: Cristiano Almeida da Conceição 

(PPG Geografia) as chapas são aprovadas por unanimidade dos e das presentes. 3. 

Debate sobre a conjuntura da UFGD (Reitoria) e sobre os cortes do Governo 

Federal da pós-graduação e mobilizações: Lucas Ortiz faz uma fala de 

contextualização sobre a conjuntura local; se constrói a proposta de consenso de 

lançar uma nota enquanto Diretoria da APG UFGD sobre a situação de intervenção 

na reitoria da UFGD diante da nomeação da professora Mirlene Damázio para reitora 

pró-tempore, a proposta segue orientação da última assembleia geral da pós nos 

sentido do não reconhecimento da nomeação e da defesa da democracia na UFGD 

através da garantia da nomeação do reitor eleito em consulta prévia, professor 

Etienne e da vice-reitora, professora Cláudia; a proposta é votada e aprovada por 

unanimidade, cabendo à diretoria eleita elaborar e divulgar a nota; Franklin Schmalz 

ainda faz a proposta de a APG passar a compor a articulações das categorias através 

do Fórum Unificado da UFGD para se pensar ações conjuntas e atividades, a 

proposta é votada e aprovada por unanimidade. Sem mais nada a discutir e deliberar, 

a mesa encerra a assembleia às 12:40 h. Sem mais nada a tratar e nem a relatar, eu, 

Franklin Schmalz, lavro esta ata, a ela será anexada a lista de presença. 
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