
Carta ao Programa de Pós-Graduação em Linguística 

  

Informamos que em 12 de setembro de 2019, no Auditório do Centro de Filosofia e 

Ciência Humanas, os/as discentes do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

votaram pela adesão à Greve deliberada em Assembleia Geral chamada pela Associação 

de Pós-graduandos da Universidade Federal de Santa Catarina, realizada no dia 11 de 

setembro de 2019, no Centro de Convivência. Diante disso, nós, os/as discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística decidimos deflagrar greve, iniciada a partir 

de segunda-feira (16/09/2019),  a fim de que possamos organizar e articular nossas 

ações enquanto Programa até o término da greve da nossa categoria. 

Essas deliberações se dão face à conjuntura orçamentária da educação brasileira, face 

aos contingenciamentos dos recursos da universidade e da pós-graduação que 

inviabilizam o andamento normal das pesquisas e demais atividades acadêmicas, face à 

difamação que tem sido propagada contra a Universidade Pública. Por isso, as ações de 

greve seguem os encaminhamentos construídos na já referida Assembleia Geral da Pós-

Graduação do dia 11 de setembro, quais sejam: 

- que nossas aulas sejam interrompidas, com os créditos negociados a partir de 

outras atividades realizadas durante as atividades de greve; 

- que os grupos de pesquisa interrompam suas reuniões e passem a construir os 

debates de forma coletiva dentro do calendário de greve, contribuindo com as 

discussões formativas; 

- que os prazos internos do Programa (qualificação e defesa de teses e 

dissertações, e entrega de trabalhos de final de disciplina), sejam suspensos 

enquanto durar a greve, porém sem nenhum impedimento nem prejuízo 

àqueles/as que quiserem marcar bancas de qualificação e defesa dentro dos 

prazos previstos no Regimento do Programa; 

- que a presença e frequência nos núcleos e laboratórios se dê dentro da 

autonomia de cada estudante em greve, sem assédio por parte das/os 

orientadoras/es. 



Ressaltamos que as atividades de pesquisa, eventos acadêmicos e bancas de qualificação 

e defesa serão mantidas sem obstáculos aos alunos que assim decidirem, conforme o 

que foi encaminhado na Assembleia Geral da Pós-Graduação. Nesse sentido, nem o 

estado de greve, tampouco a greve em si dos/das discentes implicam a interrupção das 

pesquisas, com as quais as/os pós-graduandos/as estão comprometidas/os em seus 

projetos de vida, de carreira, e, com o pensamento principalmente naquelas/es que 

assumiram compromisso contratual com as agências de fomento, ou que são 

aguardados/as nas suas instituições de origem e/ou nos seus postos de trabalho ao 

término da sua licença. A orientação da Associação de Pós-Graduandos é de declarar a 

importância das pesquisas realizadas na nossa Instituição, mantendo-as, em respeito 

aos/às próprios/as pesquisadores/as, aos/às docentes, à nossa Universidade, às agências 

de fomento e principalmente à comunidade, que aguarda os resultados de nosso 

trabalho. 

Na assembleia, os discentes do programa deliberaram as seguintes reivindicações:  

- reversão dos cortes orçamentários, inclusive em solidariedade aos programas 3 e 4 que 

estão sendo mais prejudicados pelos cortes; 

 - garantia de bolsas para quem retorna do doutorado sanduíche;  

- mobilização com a mídia e sociedade civil e instâncias governamentais;  

-  restituição da bolsa do PNPD, suspensa; 

- reabertura do edital de representação discente; e 

- tomada de postura crítica do Programa frente à lógica produtivista. 

Todas as informações discutidas na assembleia estão detalhadas na Ata que segue anexa 

a esta Carta, e será publicada uma nota, com as informações apresentadas acima e com 

as demais reivindicações e posicionamentos aprovados em nossa assembleia. 

 


