Visita à sede da APG (2006)
:: A APG (Associação dos Alunos de Pós-graduação da PUC-Rio) foi criada 10/11/1971,
e funcionou inicialmente no subsolo do Solar Grandjean de Montigny.
Ela atualmente tem sede na Vila dos diretórios, casa V. O representante da APG à
época de nossa visita, 10/07/2006, era Gustavo Arenti. O email para contato com a
APG é apgpucrio@gmail.com.
Encontramos o material da APG guardado em armários de metal, conforme foto a
seguir. Eram três armários, com quatro gavetas cada.

O conteúdo das gavetas encontrava-se em condição precária, com muita poeira e
mofo, além de infestação de traças e baratas, como visto nas fotos abaixo.

Lista do material encontrado (gavetas relacionadas de cima para baixo, e da esquerda
para a direita):
1° Gaveta:
Fichas dos Alunos filiados à APG
Pasta: Contatos para correspondência/ Relação de alunos e sócios para
correspondência.
Pasta: Inscrições dos alunos que entraram em 1984.
2° Gaveta:
Pasta: Atas de reunião da APG dos anos 1980/81/95 e 2001/03/04.

3° Gaveta:
Pasta: "1984"
Sugestões dos pós graduandos da Puc-Rio para a política educacional e situação da
pós-graduação do país
Carta enviada pela APG a Tancredo Neves
Pasta: 1986.
Carta de 1988 aos pós-graduandos da PUC solicitando a reabertura da APG que estava
fechada há um ano
Boletim APG: Ano I n° 2 RJ Agosto/85
Boletim APG: Ano I n ° 1 RJ Abril/85
Jornal da APG – Atuação de 1986
Pasta: 002
Boletim APG: Ano II n° 2 RJ Agosto/86.
4° Gaveta:
1° a 5° fitas (áudio-cassete) – Registros das palestras do I Encontro dos PósGraduandos do Rio de Janeiro 1999.
Revista Veja, 1997. A Diáspora de C érebros.
5° Gaveta:
Pasta: 004
Relatório da comissão de avaliação acadêmica
5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12° Gavetas:
Material relativo a Associação do Corpo Docente, ADPUC.
10° Gaveta:
Vazia.

Equipe do projeto analizando os materiais encontrados
Alguns destes materiais foram digitalizados, e estão no acervo digital do Projeto, como
a imagem a seguir, a capa do número zero do Jornal do DCE da PUC-Rio, janeiro de
1980.

