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PROGRAMA DE r6scnAouAÇÃo EM EDUCAÇÃO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DE SETEMBRO DE 20]9.

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às l Ih, na Sala 1 1 1 do Bloco D do Centro

de Ciências da Educação -- CED/UFSC reuniu-se o Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em

Educação, convocado extraordinariamente pela sua Coordenação. Tendo como ponto de pauta as
atividades do PPGE durante a greve estudantil e a troca de posição entre Coordenadora e

Subcoordenadora do PPGE. Sendo que a partir de 01/09/2019, a professora Andrea Brandão Lapa
assumirá a posição de Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Educação e a professora Soraya

Franzoni Conde assumirá a posição de Subcoordenadora do Programa de Pós Graduação em Educação.

Submetida a pauta para votação, foi aprovada por unanimidade a troca de posição entre Coordenadora e

Subcoordenadora. Estiveram presentes 13 professores, 30 estudantes e l técnico administrativo. Nesta

reunião foi deliberado que: l. Os docentes do PPGE apoiam a greve estudantil. A pauta da greve de

discentes, que tem como objetivos imediatos resistir ao prometo Future-se, aos cortes deste ano nas

universidades públicas e na Capes e aos cortes do ano que vem, é também uma pauta dos professores do

PPGE embora ainda não tenham deflagrado greve em sua categoria. De modo que reconhecemos a

legitimidade e relevância das ações de mobilização e greve dos/as estudantes. 2. Estão suspensas por 60

dias as atividades acadêmicas do PPGE. Aulas, organização de eventos, atividades de grupo de pesquisa,

bancas de defesa e qualificação estão incluídas. 3. Eventos e atividades de aula e de grupo de pesquisa

podem e devem estar integradas à mobilização como atividade de greve. Propostas devem ser

encaminhadas para o Comando de Greve. Há um compromisso geral com a reposição de aulas (mesmo

que não se tire uma greve docente). 4. No que toca às bancas, casos excepcionais serão considerados por

um comitê de ética do Comando de Greve. A secretaria vai liberar a documentação após comunicação

feita pelo Comando de Greve. 5. O canal de comunicação dos discentes para as demandas advindas da

greve é: ppgeemluta@gmail.com. As situações acima serão resolvidas por este endereço. 6. Será

organizada uma agenda de reuniões mais regulares para debate e encaminhamento de questões referentes

à mobilização e greve no PPGE. A intenção é promover um espaço de diálogo e busca coletiva de

soluções para levar com tranquilidade as atividades do PPGE. Não havendo mais nada a tratar, a
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coordenadora deu por encerrada a reunião e eu, Alexandre Colle lavrei a presente Ata, que será assinada26
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Andrgá Érf6dão Lapa

5ÍdoÁaáora do PPGE


