Resultado Eleição 2010

Chapa Despertar é Preciso obtém votação expressiva nas
Eleições para APG-UFSCar
Na quinta-feira, dia 06/05, encerrou-se o processo de eleição para a
diretoria da Associação dos Pós-graduandos(APG) da Ufscar, com a
participação de 102 alunos de pós da universidade. Do total de votos,
100 apoiaram o programa político da chapa Despertar é Preciso e
apenas 2 votos foram nulos. Apesar de o número parecer baixo frente
ao total de cerca de mais de 2500 pós-graduandos na universidade, a
votação está dentre as mais altas (se não for a mais alta) de que se
tem notícia para uma eleição de chapa única na história desta APG, o
que demonstra o crescente interesse d@s pós-graduand@s em ter
uma participação política mais ativa e também que o programa político
da chapa é coerente com os desafios que estão colocados para a
pós-graduação. Também teve um papel importante a mobilização dos
membros da chapa, que se empenhou em divulgar a chapa por
diversos departamentos da universidade apresentando e discutindo as
propostas com os alunos que estavam presentes nestes
departamentos.
No entanto, avaliamos que diversas questões devem ser discutidas e
solucionadas para as próximas eleições, se desejamos ampliar ainda
mais a participação d@s pós-graduand@s. Algumas questões
urgentes a serem resolvidas estão relacionadas a participação dos
pós-graduandos de outros campi da UFSCar e de estudantes que tem
residência em outra cidade. Além disso, a ampliação do tempo
disponível para campanha no calendário eleitoral, uma maior e mais
convidativa divulgação do processo eleitoral, e um maior tempo de
permanência das urnas de manhã e a tarde, poderiam ter ampliado
ainda mais a participação. Cabe também aos diretores da gestão
Despertar é Preciso investir na divulgação da APG e de suas
atividades aos pós-graduandos e pós-graduandas, devendo estar
presente no cotidiano destes(as) e construindo a luta por melhores
condições de trabalho e estudo a partir de cada programa de pós, além
de ampliar os mecanismos de discussão com @s estudantes. Esse é
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um compromisso que assumimos!
Parabenizamos tod@s que participaram da eleição e os membros da
chapa Despertar é Preciso pela grande vitória! Essa vitória é de tod@s
@s pós-gradund@s!
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