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GESTÃO

NINGUÉM AGUENTA MAIS.
FORA BOLSONARO E SEUS

GENERAIS!
P.01

"(...) O negacionismo da
ciência e as
comprovações de
superfaturamento na
compra das vacinas, após
a recusa da compra de
milhões de doses, expõe
 o que seus seguidores
querem esconder: o
genocídio e a corrupção
como carros-chefes da
política de Bolsonaro."  
"(...) A direção do órgão
apresentou a limitação
orçamentária como
impeditivo à prorrogação
por seis meses e se
comprometeu a
implementar a
prorrogação (de três
meses) para os/as
concluintes de 2022 a
partir de dezembro."

 "(...)Lutaremos para que
esses critérios sejam
adotados como uma
política da UFBA e não
como medidas isoladas
 dos programas."

RUI COSTA, REVOGUE A
RESOLUÇÃO 02/2020! BOLSA

É PARA PESQUISA.
TRABALHO É PARA A

SOBREVIVÊNCIA!
P.02

 

CRITÉRIOS
SOCIOECONÔMICOS E

RACIAIS PARA A SELEÇÃO DE
BOLSISTAS EM TODOS OS

PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DA UFBA JÁ!

P.04
 

O objetivo desse
boletim, é de

manter  a
comunidade
acadêmica

informada sobre as
pautas e o seu

desenvolvimento
nos diálogos

estabelecidos.
Para mais

informações, e
sugestões 

entre em contato
pelo e-mail.

 

https://www.instagra
m.com/apgufba/

https://www.facebook.
com/profile.php?

id=100004187924462

ou nas nossas
redes sociais

apg.ufba@gmail.com

https://www.instagram.com/apgufba/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004187924462
mailto:apg.ufba@gmail.com


O Brasil superou a trágica estatística dos 520 mil mortos e
figura como pior país no combate à pandemia. Essa marca
tem responsável. O governo Bolsonaro e a sua política
genocida. O negacionismo da ciência e as comprovações
de superfaturamento na compra das vacinas, após a
recusa da compra de milhões de doses, expõe o que seus
seguidores querem esconder: o genocídio e a corrupção
como carros-chefes da política de Bolsonaro. Não
podemos cair na armadilha da “briga entre categorias”
para disputar as doses da vacina. É preciso exigir vacina
para todos/as e combater a política assassina deste
governo que destrói a educação pública e o financiamento
da ciência com os cortes na CAPES e CNPq. Por isso, é
preciso ir às ruas, com as devidas medidas de segurança,
para dar uma basta em Bolsonaro e seus generais agora,
sem esperar as próximas eleições, e lutar por uma
assembleia constituinte que varra as instituições
apodrecidas que apoiaram o golpe de Estado contra Dilma
e a prisão de Lula para atender os anseios do capital
internacional. Por isso está sendo chamado o dia 24 de
julho como um dia nacional de luta pelo fim do governo
Bolsonaro. A APG UFBA estará presente e convida toda a
pós-graduação a se somar nesta luta

NINGUÉM AGUENTA
MAIS. 

FORA BOLSONARO E SEUS
GENERAIS!

REGISTRO: APG NAS RUAS CONTRA O GOVERNO BOLSONARO



A APG UFBA – Gestão APG é Pra Lutar! – se reuniu com a
FAPESB no dia 13/07 para discutir a revogação da
resolução 02/2020, que além de nos impedir de trabalhar
por sermos bolsistas, ainda prevê o não pagamento
retroativo das bolsas suspensas em função do atraso no
envio dos relatórios parcial e final, desconsiderando os
impactos da pandemia nas vidas e pesquisas dos/as
estudantes. A anulação destes pontos na referida
resolução foi apresentada como questão incondicional
para o nosso diálogo. A APG UFBA participará da próxima
reunião do conselho curador para pautar a revogação
destes pontos, mas não podemos ficar apenas na via
institucional. Por este motivo, estamos organizando um
abaixo-assinado pela revogação da resolução 02/2020
para levantar a discussão e mobilizar a pós-graduação
para tocar essa luta fundamental para o nosso direito a
uma formação de qualidade. Assine e divulgue o abaixo-
assinado através do link:
https://forms.gle/XRFSdZ91ncKdPrmu9.

 

RUI COSTA,
REVOGUE A
RESOLUÇÃO

02/2020!

BOLSA É PARA PESQUISA.
TRABALHO É PARA A

SOBREVIVÊNCIA!
 

https://forms.gle/XRFSdZ91ncKdPrmu9


Também discutimos a pauta da prorrogação universal das
bolsas FAPESB por seis meses. A direção do órgão
apresentou a limitação orçamentária como impeditivo à
prorrogação por seis meses e se comprometeu a
implementar a prorrogação (de três meses) para os/as
concluintes de 2022 a partir de dezembro. A posição da
APG é uma: confiar apenas na nossa própria luta! Por isso
reforçamos o convite para assinar o nosso abaixo
assinado para construirmos uma mobilização que articule
os programas da UFBA e demais Universidades em defesa
dos nossos direitos.

 

RUI COSTA,
REVOGUE A
RESOLUÇÃO

02/2020!

BOLSA É PARA PESQUISA.
TRABALHO É PARA A

SOBREVIVÊNCIA!
 

REGISTRO: REUNIÃO COM A FAPESB



No último dia 21/06, a APG UFBA se reuniu com a reitoria
da universidade e as Pró-reitorias de pós-graduação e
ações afirmativas e assistência estudantil para tratar de
pautas dos/as estudantes como a adoção de critérios
socioeconômicos e raciais nos processos seletivos de
bolsistas por todos os programas de pós-graduação da
UFBA. Sabemos como a pós é marcada pela meritocracia e
como essa cultura fortalece o racismo institucional, que
desconsidera os fatores sociais, raciais e econômicos nas
seleções que definem os rumos da vida de inúmeros/as
estudantes de origem pobre. Lutaremos para que esses
critérios sejam adotados como uma política da UFBA e não
como medidas isoladas dos programas. Além disso,
apresentamos a pauta da alocação de um espaço da UFBA
para a sede da APG. A reitoria se comprometeu em
responder às nossas demandas até o início do próximo
semestre. Permaneceremos mobilizando para defender os
interesses dos/as estudantes na construção de uma pós-
graduação mais justa e digna para a sua comunidade
estudantil.

APG UFBA 
Gestão APG é Pra Lutar!

 

CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS E RACIAIS PARA
A SELEÇÃO DE BOLSISTAS EM TODOS OS

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFBA JÁ!
 
 

REGISTRO: REUNIÃO COM A REITORIA 


