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Paralisação 29 de novembro
Docentes protestam contra mais um ataque do governo Beto Richa:
corte orçamentário de 2018 ameaça fechar universidades no Paraná
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Autonomia Universitária, TIDE, Política Docente e Meta-4
Foto: Assessoria Sinduepg

O que está em jogo na articulação desses temas?
O movimento docente
avalia as ações do
governo que convergem
para o processo de
privatização do ensino
superior público do
Paraná.
Nesse processo os alvos
principais são o ataque à
carreita docente e o
desmonte das IEES/PR.
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15 anos
Sinduepg

APA da Escarpa Devoniana

Foto: Assessoria Sinduepg

Sinduepg assina Moção de Apelo
e Observatório de Justiça e Conservação
lança curta-metragem que denuncia
irregularidades do PL que pretende
reduzir 70% da área ambiental

Adoecimento
docente
Para marcar essa data
o sindicato prepara uma
festividade para o dia
03 de dezembro,
Na ocasião será comemorado
também o Dia dos Professores.
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Quem defende
a educação
assina CPI para
investigar

lustração: Rafael Balbueno (Andes-SN)

Os dados foram apresentados em assembleia

UEPG em dados:
docente e revelam o quanto a UEPG cresceu nos
últimos anos, porém,
universidade cresce sem o aumento
de investimentos por parte do
governo Beto Richa.
sem ampliação
A situação é de aumento nos impostos e ataques à
dos investimentos
carreira docente e à universidade pública.
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ASSINARAM

Operação
QUADRO

NEGRO

Segundo a Organização Internacional
do Trabalho – OIT,
a categoria dos docentes é
considerada a segunda colocada na
lista de proﬁssionais propensos a
desenvolver doenças de caráter
ocupacional.
Conﬁra quais são as principais causas
conforme pesquisas realizadas.

Ademir Bier
Gilberto Ribeiro Nereu Moura
Requião Filho
Anibelli Neto
Márcio Pacheco Péricles de Mello Tadeu Veneri
Edson Praczyk Nelson Luersen Professor Lemos Tercílio Turini
Evandro Araújo

Para que o processo tenha
andamento faltam apenas
assinaturas!
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Cobre dos deputados da sua cidade
para que assinem a CPI do Quadro Negro!
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Com a palavra: a diretoria!

Para tempos difíceis:
informação e organização
coletiva de resistência
Durante o ano de 2017 a lista de ataques as Universidades
Públicas Estaduais e nesse bojo a carreira docente revelaram os tempos
difíceis e sombrios que vivemos hoje. A chamada “onda conservadora”
se bateu sobre o país e lamentavelmente apesar da resistência da
sociedade civil organizada retirou das trabalhadoras e dos trabalhadores
brasileiros direitos conquistados historicamente e à custa de dolorosas
lutas. Esses ataques acontecem por várias frentes e, não sem intenção,
convocam um enorme esforço para acompanhar e fazer frente de
resistência para contrapor e barrar os absurdos propostos, sistemática e
cotidianamente.
Diante desse quadro, a Direção do Sinduepg entendeu a
fundamental e decisiva importância de fazer valer os princípios
históricos do ANDES- Sindicato Nacional na organização do
movimento docente Brasil afora: “Diálogo sempre que possível,
Enfrentamento sempre que necessário”.
Nesse sentido a Direção pautou-se durante todo o ano que ora se
ﬁnda em construir pontes de dialogo dentro e fora da Universidade,
estratégia fundamental para articular concretamente a força de
resistência e de luta. Essa força é coletiva e toda colaboração é
necessária.
Docentes da ativa e aposentados que ainda não se ﬁliaram ao
Sindicato: este é o momento! Precisamos da sua presença conosco. A
nossa luta é coletiva e toda contribuição tem o seu valor.

Precisamos atuar em várias frentes: na comunicação das nossas
demandas e ações sindicais; nas nossas assembleias; nos espaços de
disputas como a ALEP, Câmara Municipal e Conselho Universitário; nas
ruas em conjunto com outros sindicatos, movimentos sociais e frentes
populares que se levantam contra tudo isso que hoje ameaça os direitos
fundamentais de cada um de nós, em toda a diversidade que constitui a
riqueza do nosso povo.
Aos associados: é preciso se fazer presente mais do que nunca.
Conclamamos a todas e todos que, na medida do possível, participem
dessa luta que é nossa. Não podemos cair nas armadilhas do capital que
nos consome e nos isola do coletivo. Essa é a nossa força, nosso grande
antídoto contra o conservadorismo, o obscurantismo e o fascismo que se
reconﬁgura em tempos atuais. Vamos nos unir, vamos nos revestir de
toda a coragem e toda a nossa vontade para resistir e lutar!
Esse ano o Sindupeg faz 15 anos de existência, sua história é
marcada pela contribuição e dedicação de muitos docentes. Foram 15
anos de bons combates! Que nossa luta se renove e fortaleça.
EM DEFESA DA DIGNIDADE DOCENTE,
NENHUM DIREITO A MENOS!

Foto: Assessoria Sinduepg

Curta-metragem denuncia irregularidades
do PL que prevê a redução de 70% da APA
defesa dos Campos Gerais contra a redução da
APA da Escarpa Devoniana» assinam o
documento, entre elas o Sinduepg/Andes-SN.
( D i s p o n í v e l
n o
l i n k :
http://www.sinduepg.com.br/Public/document
os/1812b0b1cd04bb2e66e93dd9bf63a6cf.pdf)

N e s t e
l i n k :
http://osultimoscamposgerais.com.br/#Form,
você pode assistir o ﬁlme e acessar o endereço
da Petição Pública para que o Projeto 527/2016
seja arquivado.

Curta-metragem
Audiência Pública na Câmara dos Vereadores de PG

Durante a Audiência Pública realizada
em Ponta Grossa, no dia 28 de setembro,
aconteceu o lançamento do Comitê Pró-APA
Núcleo Ponta Grossa Na ocasião foi publicada
uma «Moção de Apelo». Ao todo, 98
instituições que integram o «Movimento em

No dia 27 de outubro, em Curitiba, o
Observatório de Justiça e Conservação (OJ)
lançou o curta-metragem “Os Últimos Campos
Gerais”, que denuncia as irregularidades,
ilegalidades e incoerências do Projeto de Lei
527/2016, que prevê a redução de 70% da Área
de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa
Devoniana.

sinduepg.com.br

www.

Curta a página
facebook.com/sinduepg

Novembro/2017

Você pode conferir as informações e os
conteúdos que compartilhamos nos nosso canais
do Youtube e do Facebook.
Assista os vídeos da Campanha UEPG 100%
Pública e Gratuita.
Ao todo foram produzidos 15 peças com o
depoimentos de docentes e estudantes.
Nosso canal:
Sinduepg Sindicato
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Paralisação 29 de novembro
Docentes protestam contra mais um ataque do governo Beto Richa:

Foto: Assessoria Sinduepg

corte orçamentário de 2018 ameaça fechar universidades no Paraná
A paralisação do dia 29 de novembro
deste mês tem como objetivos disseminar pela
comunidade universitária a extensão do
impacto dos cortes orçamentários previstos para
2018 e registrar seu vigoroso protesto contra
esta medida. Na compreensão do movimento
sindical, esta nova ação só agrava o cenário de
ataque à carreira docente e ao ensino público
superior no estado do Paraná, acumulando-se
sérias ameaças, inclusive de que algumas das
instituições tenham de fechar as suas portas. A
decisão foi tomada em assembleia, realizada no
dia 20 de novembro.
A situação se agravou com o Projeto de Docentes na luta: Marcha em Defesa da Educação e Contra a PEC 241/16
Lei 579/2017, encaminhado pelo governo Beto
Richa para a Assembleia Legislativa do Estado
Em relação às verbas de custeio, carreira docente, o governo que não pagou a
do Paraná-ALEP. Nesse projeto o governo responsáveis pela manutenção cotidiana da data-base em 2017 continuará a não honrar este
apresenta a previsão de receitas e despesas a UEPG, o corte foi de R$ 6.353.615,00, uma direito em 2018 e 2019, com base na Lei 19.158
s e r e m a p l i c a d o s e m 2 0 1 8 . D e f o r m a redução de 38,54% em relação ao previsto para de outubro deste ano, relativa à participação do
inconstitucional, atentando contra o que prevê o 2017. No entanto é preciso lembrar que apenas Paraná no Plano de Auxílio aos Estados e DF.
Artigo 181, a chamada Lei Orçamentária de 55,5% do que foi autorizado para a instituição Isto acumulará uma perda para a inﬂação de
2018 (LOA) aponta que, para as universidades em 2017 foi liberado até o momento.
quase dois dígitos no período, além de que a
estaduais, o montante referente ao custeio e
Durante a assembleia a direção do mudança na interpretação da natureza do TIDE
despesas de pessoal será inferior ao do exercício Sinduepg apresentou aos docentes os dados poderá implicar em cortes, mesmo para os
de 2017.
comparativos entre os valores relativos à Lei docentes da ativa.
O corte se dá profundamente nas verbas Orçamentária Anual - LOA 2017(previstos e
Outro problema apontado é que sem a
de despesa com pessoal, que gira em torno de 9 autorizados após contingenciamento) e no contratação de docentes a carga horária
milhões a menos do que foi em 2017 e mais ou Projeto de Lei 579/2017 (proposta da LOA i n d i v i d u a l d o s p r o f e s s o r e s ﬁ c a r á
menos 17 milhões a menos do que seria em 2 0 1 8 ) : h t t p : / / w w w . a l e p . p r . g o v . sobrecarregada. “Some-se a tudo isso a falta de
2018, se o Governo tivesse respeitado o artigo br/arquivos/orcamento/107.
investimento em infraestrutura e a própria
181 da Constituição do Estado (“As instituições
Rosângela Petuba, presidenta do precariedade na manutenção dos espaços das
de ensino superior do Estado terão recursos Sinduepg /Andes-SN, explica que se trata de um universidades que crescem, apesar do governo e
necessários à manutenção de pessoal, na lei dia de paralisação, no qual a intenção é pelo esforço da comunidade acadêmica, como
orçamentária do exercício, em montante não promover uma reﬂexão e denúncia das comprovam diversos indicadores. Nosso futuro
inferior, em termos de valor real, ao do condições cada vez mais incertas de existências é incerto. Tudo aponta para o desmonte das
exercício anterior”) e corrigido os valores pelo das universidades públicas paranaenses, pois os universidades públicas no estado e, obviamente,
índice da inﬂação previsto em torno de 3% para dados do corte geral nas IEES -PR são para o processo de privatização de mais um
2017
alarmantes. Segundo ela, na perspectiva da
patrimônio público”, avalia a presidenta.

Adoecimento docente

O Andes-SN publicou no Informandes de
maio/17 e novamente no portal de notícias neste mês
de novembro, reportagem sobre adoecimento
docente. Repercutimos neste espaço alguns dados
resultantes de pesquisas realizadas sobre o tema que,
considerados os ataques às IEES/PR, resultam numa
das preocupações centrais para o movimento
sindical dos docentes do Paraná. A Organização
Internacional do Trabalho – OIT, desde 1983, aponta
a categoria dos docentes como a segunda colocada
na lista de proﬁssionais propensos a desenvolver
doenças de caráter ocupacional.
Entre as causas de sofrimento e
adoecimento elencados nas pesquisas estão:
aumento da carga de trabalho, mercantilização do
ensino, expansão desordenada das IES e o
produtivismo. Além desses fatores, estão
relacionados também os efeitos das contrarreformas
da Previdência (em tramitação), Trabalhista e Lei da
Te r c e i r i z a ç ã o ( j á a p r o v a d a s ) ; a E m e n d a
Constitucional (PEC 95) que congela os gastos

públicos por 20 anos e o Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação que aprofunda a privatização
da ciência e tecnologia públicas.
Nas reuniões realizadas com os Setores das
Áreas do Conhecimento da UEPG, com
Departamentos e a direção do Sinduepg, esse tema
foi mencionado por alguns docentes de forma
relacionada aos problemas atualmente enfrentados,
como a ameaça ao TIDE, o calote do governo Beto
Richa no não pagamento da data-base, proposta de
mudança na política docente, inclusão no Sistema
Meta-4 e autonomia universitária.
Ou seja, conforme abordado nas páginas 04
e 05, discutir os ataques que contribuem para o
desmonte das universidades signiﬁca falar sobre
adoecimento docente, uma vez que eles precarizam
as condições de trabalho, geram insegurança, com a
retirada dos direitos adquiridos pela categoria, além
de perdas salariais, numa trajetória de lutas e
resistências (desde sempre).

lustração: Rafael Balbueno (Andes-SN)

Destaque
Informandes

Você pode ler o conteúdo na íntegra no linK:
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimasnoticias.andes?id=9156
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Autonomia Universitária, TIDE,
Política Docente e Meta-4
Foto: Assessoria Sinduepg

O que está em jogo na articulação desses temas?

defesa dos princípios que norteiam a defesa dos
direitos dos docentes e o projeto de universidade
pública.
Foto: Assessoria Sinduepg

Durante o ano de 2017 as discussões
sobre Autonomia Universitária, TIDE, Meta-4 e
Política Docente praticamente dominaram as
pautas de luta do movimento docente.
Entretanto, esses temas se articulam há um bom
tempo, numa ofensiva sistemática de governos
cujo objetivo maior é o desmonte do ensino
público superior do Paraná, através do ataque à
carreira docente e em sintonia com o
desmantelamento das universidades públicas
federais.
Cada um desses temas é colocado de
forma aparentemente isolada, por meio de
decretos, emendas e projetos de lei. Contudo,
analisados em conjunto, revelam uma estratégia
coordenada que põe em risco a universidade tal
como conhecemos e defendemos: pública,
gratuita e socialmente referenciada.
Avaliar esse cenário requer, portanto,
uma ampla percepção do que está em jogo. Esse
foi, em grande medida, o esforço do movimento
docente durante o ano de 2017, nos diversos
espaços de negociação, resistência e luta na

A professora Dra. Augusta Pelinski Raiher (Dpto. de
Economia UEPG) apresentou dados sobre a
importância das IEES do Paraná

O Sinduepg/Andes-SN debateu em
assembleias, promoveu seminários e participou
de audiências públicas que trataram de cada um
desses temas. E, em todas as discussões, a
articulação entre eles foi considerada com base

em documentos e dados que revelam o
verdadeiro intuito do atual governo.
Nessa esteira, o movimento docente
vem cobrando também que sejam investigadas
as denúncias de desvio do dinheiro público dos
paranaenses na área da saúde, educação e meio
ambiente, como indicam as operações Quadro
Negro, Publicano, Lava Jato, entre outras. Uma
das mais contundentes foi a luta pela Área de
Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana que
diz respeito ao patrimônio natural da
humanidade ameaçado por interesses do
agronegócio, que estão ligados, direta ou
indiretamente, a ações de outros atores do
campo político e judiciário.
Ou seja, há nessa articulação dos temas
um quadro que se revela de forma perversa
contra o interesse público e o direito dos
cidadãos, trabalhadoras e trabalhadores que
contribuem para que o Estado cumpra o seu
papel e não seja apenas subserviente ao mercado
e ao capital.

Autonomia Universitária

As discussões sobre a Autonomia
Universitária assumiram, nos últimos meses,
conforme orientação da SETI para sua
abordagem, uma perspectiva voltada para
índices de ﬁnanciamento relativos a porcentuais
de arrecadação de impostos. Como elas se
deram em âmbito interno de cada instituição, o

Sinduepg, embora convidado a participar,
seguiu as deliberações de assembleia docente
no sentido de não integrar debates centrados em
índices.
Em nota emitida no início do mês de
outubro o sindicato destacou a preocupação
com a precarização de trabalho, como
aconteceu em outras instituições que passaram
por esse mesmo processo (exemplo das
universidades públicas paulistas).
Além da audiência pública realizada em
Curitiba, na Assembleia Legislativa (11 de
julho), no dia 18 de setembro aconteceu no
Auditório da UEPG a audiência pública com o
tema: “A conjuntura, os desaﬁos e a importância
das Universidades Estaduais do Estado do
Paraná”. Com o auditório lotado, os quatro
temas aqui em debate permearam toda a
discussão acerca dos desaﬁos que tal articulação

provoca, realçando também o papel das
IEES/PR como indutoras da elevação de
indicadores de desenvolvimento humano,
social, econômico e tecnológico nas áreas em
que estão inseridas e do estado como um todo.
O tema autonomia universitária também
motivou o seminário realizado no dia 26 de
setembro, com a contribuição do professor Dr.
Afrânio Mendes Catani. Doutor em Sociologia
e professor Titular na Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo – USP e do
Programa de Pós-Graduação em Integração da
A m é r i c a L a t i n a ( P R O L A M ) - U S P. N a
oportunidade o professor Afrânio fez uma
análise do quadro internacional de avanço de
interesses privatistas sobre as universidades e
também da precariedade da situação atual das
universidades paulistas.

!
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Tempo Integral e Dedicação Exclusiva
A mudança de concepção do TIDE, de
regime de trabalho para uma forma de
gratiﬁcação, foi uma das questões que mais
inquietou os docentes no ano de 2017. No início
se pensava que essa alteração atingiria apenas os
docentes que aguardam a concretização de seus
processos de aposentadoria, atualmente parados
nas universidades e que hoje chegam a
aproximadamente 300 em todo o Paraná.
Entretanto, uma análise minuciosa revela que
ela atinge o pilar básico das IEES que é a
dedicação exclusiva e plena dos docentes a seus
cargos, a qual permite a atuação em uma
universidade de fato, compreendida no tripé
ensino, pesquisa e extensão.
O TIDE (regime de trabalho) é o DNA

das universidades e o governo Beto Richa sabe
disso. Dessa forma, numa ação orquestrada com
o Tribunal de Contas do Estado - TCE, o
governo de forma casuística encomendou e
obteve uma nova forma de deﬁnição para o
TIDE. Isso tem gerado, tanto para docentes da
ativa como para os aposentados, uma situação
de insegurança muito grande.
Numa situação de iminência de inclusão
das IEES/PR no sistema RH-Meta 4, a
concessão ou não do TIDE aos docentes da ativa
poderá ganhar contornos críticos, inclusive com
um horizonte de drásticas reduções.
Atualmente, nas IEES/PR 90% dos professores
atuam com dedicação exclusiva e é fruto dessa
dedicação que têm se avolumado os indicadores

TIDE
é Regime
de Trabalho!

da excelência na pesquisa, cursos de graduação
com elevadas avaliações, aumento consistente
nas atividades de extensão e o crescimento da
pós-graduação ao longo dos últimos 10 anos (ver
dados de titulação dos docentes e crescimento da
UEPG na página 6).

Docentes na Caravana Sinduepg - ALEP (julho/17)

Aliado à mudança de concepção do
TIDE, o desejo do governo em implementar o
Sistema RH Meta-4 a todo custo nas IEES/PR,
alegando a necessidade de transparência, revela
a sua real intenção: controlar a gestão das folhas
de pagamento e da carreira dos docentes.
Importante destacar que todos os dados
referentes aos pagamentos e salários dos
docentes estão disponibilizados nos portais de
transparência, desmascarando as falsas
alegações de gestor atencioso por parte do
governo estadual.
Portanto, o ataque ao TIDE e a inclusão
das IEES no Meta-4 possibilitará que o governo
corte as funções gratiﬁcadas, promoções e
progressões, o que fragiliza e precariza a
carreira docente e, por consequência, o próprio

Foto: Assessoria Sinduepg

sistema de ensino superior público paranaense.
Em seu parecer o TCE chega ao absurdo de
aﬁrmar que a atividade de pesquisa e extensão é
temporária e eventual, o que revela total
desconhecimento sobre o que é o trabalho das
professoras e professores universitários.

Em seu parecer, o TCE
chega ao absurdo de aﬁrmar
que a atividade de pesquisa
e extensão é temporária
e eventual

Docentes contra o Meta-4 (Greve Geral 30/junho/17)
Foto: Assessoria Sinduepg

Foto: Assessoria Sinduepg

Sistema RH Meta-4

Ao par de todos os ataques nos últimos
anos os dados coletados demonstram que a
UEPG continua crescendo quantitativa e
qualitativamente. E não se pode ignorar que
esse crescimento acontece mesmo em uma
situação de extrema precarização e aumento da
carga de trabalho dos professores. Também Professoras da UEPG contra o Meta-4 (maio/2017)
acontece às custas de crescente processo de
privatização interna da UEPG, uma vez que os
A UEPG, por exemplo, deve receber em
recursos próprios representam 30% dos valores média 4% a menos do orçamento executado, o
de custeio da instituição, dado que tende a se que representa aproximadamente R$ 9 milhões.
agravar se forem mantidos os números Ao todo o corte nas IEES/PR será de R$ 272
propostos pelo governo para o orçamento de milhões, o que anuncia uma ameaça jamais vista
2018.
à existência de nossas universidades.

MUDANÇAS NA POLÍTICA DOCENTE DA UEPG
Nos últimos meses um novo tema
passou a ocupar a atenção da comunidade
universitária da UEPG. Resultado de um
encaminhamento no mínimo heterodoxo, uma
vez que sequer houve a formalização de um
processo por parte da administração da
instituição, os setores e na sequência os
departamentos receberam um arquivo com,
aparentemente, sugestões de mudanças na atual
política docente da universidade. Desprovido de
justiﬁcativas e análise do impacto das sugestões,
o referido texto inclui supressões, adendos e
alterações da redação da Res. UNIV 21/2013 de
9 de dezembro de 2013.
Reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária no dia 17 de outubro de 2017, os
docentes da UEPG repudiaram de forma

veemente esta proposta, seja na forma, conteúdo
ou no momento em que foi apresentada, uma
posição compartilhada por todos os diretores
dos setores de conhecimento.

Os docentes da UEPG
repudiaram de forma veemente
esta proposta, seja na forma,
conteúdo ou no momento
em que foi apresentada
Na análise dos professores a
modiﬁcação da Política Docente, vigente há
menos de 4 anos, levaria a prejuízos
institucionais imensos. Somente um raciocínio
simplório, ou mal-intencionado, pode acreditar

que as alterações indicadas sustentariam a
trajetória de crescimento qualitativo e
quantitativo que a UEPG vem experimentando
nos últimos anos (ver página 6).
O conjunto de mudanças sugeridas
infelizmente demonstra uma total
incompreensão por parte de seus autores do que
seja a indissociabilidade ensino, pesquisa e
extensão, a qual é constitucionalmente prevista
e deve pautar a atuação dos docentes
universitários. Também aponta o alinhamento
da administração da UEPG com as ações do
governo estadual voltadas à fragilização das
condições de trabalho e o crescimento
institucional qualiﬁcado do Sistema Estadual de
Ensino Superior Público.
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Os dados comprovam: UEPG cresce
mas governo não amplia investimentos
No esforço de compreender de forma
mais detalhada o desmonte das universidades
públicas paranaenses, a direção do Sinduepg
debruçou-se sobre os dados a respeito do
crescimento da UEPG nos últimos dez anos. Ao
comparar esses dados, é possível perceber o
quanto a UEPG cresceu sem aumento no
repasse das verbas para folha e custeio da
instituição. Outro dado que é preciso considerar
é o aumento do número de docentes
colaboradores.

Entre 2007 e 2017 o número de docentes
efetivos aumentou de 650 para 729 (12,15%),
enquanto para os colaboradores passou de 92
para 210 (128,26%). Os cursos aumentaram
também: a graduação presencial passou de 37
para 47 cursos (aumento de 27%) com a criação
de mais 7 cursos pelo Ensino à Distância; na
pós-graduação os programas de mestrado
subiram de 10 para 25 (aumento de 150%); em
2007 não havia nenhum curso de doutorado
enquanto hoje são 10 cursos.

A questão do custeio
Quando os dados referentes ao crescimento,
em especial da pós-graduação na UEPG, são
analisados em conjunto com os números sobre

Galeria

as verbas de custeio, a situação da precarização
e falta de investimentos por parte do governo
revela um quadro extremamente preocupante.
Atualmente, o aporte por parte do governo
se resume a 20% do custeio, enquanto que os
recursos oriundos de convênios federais e
estaduais, disputados em editais pelos docentes
– qualiﬁcados com titulação de doutorado –
representam 49,8% do montante. O restante dos
recursos, 29,9% são provenientes de verbas
próprias.

Esses dados revelam, primeiramente, a
intensa atividade dos docentes na obtenção de
recursos, o que seria uma função primordial do
Estado. Outro dado é que esse esforço está
intimamente ligado aos resultados de
excelência apresentados nos rankings e notas de
avaliação da CAPES dos programas de pósgraduação, os quais impactam diretamente na
graduação. Ou seja, o mesmo corpo docente que
garante a maior fatia do custeio da universidade
é duramente atacado pelo atual governo em seus
direitos trabalhistas, como por exemplo, o não
pagamento da data-base desde 2015 e não
pagamento de promoções e progressões em
algumas das IEES/PR.
Nesse aspecto o papel do regime TIDE é
central nessa discussão: é justamente o regime
de trabalho de dedicação exclusiva que garante
a excelência de produção de conhecimento no
tripé ensino, pesquisa e extensão. Qual a
intenção do governo? Transformar o TIDE em
gratiﬁcação como se a dedicação dos docentes
fosse “esporádica” e “temporária”?

Mais impostos
Luiz Fernando Reis, representante do
Fórum das AD's, apresentou durante a
Audiência Pública que discutiu a Lei
Orçamentária para 2018, realizada na ALEP em
31 de outubro, projeções a partir dos dados
publicados pela Secretaria da Fazenda – SEFA.
Ele alertou que no caso das Instituições de
Ensino Superior – IEES/PR, serão R$ 230
milhões a menos para fazer frente às despesas
com pessoal. Essa redução, além de
inconstitucional é também mais preocupante se
for considerado que há um crescimento
vegetativo da folha de pagamento (com as
progressões e promoções), da ordem de 3%
além da inﬂação.

No caso das Instituições
de Ensino Superior – IEES/PR,
serão R$ 230 milhões
a menos para fazer frente
às despesas com pessoal
O economista Cid Cordeiro destacou
também a situação orçamentária do Estado, que
apresenta nos relatórios e projeções oﬁciais
aumento da arrecadação com ICMS para 2018
em torno de 6 a 8% - o que representa
aproximadamente R$ 29 bilhões. Ou seja,
mesmo com aumento na arrecadação o Governo
Richa propõe redução nos gastos com pessoal.
Cid aﬁrma que “deve haver uma diminuição
entre 1,5% a 4% com pessoal em comparação
com este ano, ou seja, próximo de R$ 627
milhões em cortes”.
O economista lembrou que o governo não
cumpriu o compromisso assumido com os
servidores da educação, em 2015, de não adotar
nenhuma medida que provocasse perdas
salariais. Nesse sentido, a estimativa
apresentada é que no ﬁnal de 2018, com o calote
da data-base, a perda aproximada seja de
18,43% de massa salarial.

!
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Sinduepg: 15 anos de luta

O Sinduepg/Andes-SN comemora neste
mês de dezembro 15 anos de uma trajetória
marcada por lutas pela dignidade docente.
Fundado em 12 de dezembro de 2002, o
Sinduepg atua enquanto legítimo representante
dos professores da UEPG junto ao ANDES –
Sindicato Nacional.
Para marcar essa data o sindicato

Gestão

prepara uma festividade para o dia 03 de
dezembro, ocasião que comemora também o
Dia dos Professores. A ideia é reunir os docentes
numa data que, simbolicamente, destaca a luta
coletiva na garantia e ampliação dos direitos e
pelo ensino superior público de qualidade.
Em fevereiro deste ano foi lançado o
selo comemorativo aos 15 anos. Durante as
atividades realizadas esse marco simbólico foi
lembrado para reforçar a necessidade de
organização, resistência e luta das trabalhadoras
e trabalhadores do ensino superior público.
Rosângela Petuba considera que embora
a categoria venha enfrentando sérios ataques
aos seus direitos trabalhistas, tal como outras

Cargos

Secretária: Silvana Oliveira
2o Secretário: Edson Armando Silva
Tesoureiro: Sérgio da Costa Saab
2a Tesoureira: Maria Albertina M. Soares

Secretário: José Rosa Gomes
2o Secretário: Sérgio Luiz Gadini
Tesoureiro: José Raulindo Gardingo
2 o Tesoureiro: Luiz Fernando Cerri

2012-2014

Presidente: Jeaneth Nunes Stefaniak
Vice-Presidente: Luciane Grossi

Secretária: Marluce Gonçalves Cortez
2a Secretária: Rosiléa Clara Werner
Tesoureira: Marilisa do Rocio Oliveira
2o Tesoureiro: Oscar Herberto Fürstenberger

Secretária: Ercília de Paula
2a Secretária: Josiane Fátima Wambier
Tesoureiro: Jair Baltazar Rodrigues
2o Tesoureiro: José Raulindo Gardingo

2014-2016

Presidente: Marcelo Engel Bronosky
Vice-Presidente: Gisele Masson

Secretária: Maria Albertina M Soares
2a Secretária: Carina Alves S. Darcoleto
Tesoureiro: Volney Campos dos Santos
2a Tesoureira: Ana Lucia P. Baccon

Secretária: Dalva Cassie Rocha
2a Secretária: Solange A.B. de Moraes Barros
Tesoureiro: José Raulindo Gardingo
2o Tesoureiro: Alcione Roberto Jurelo

2016-2018

Presidente: Rosângela Maria Silva Petuba
Vice-Presidente: Gilson Burigo Guimarães

Secretário: Érico Ribas Machado
2a Secretária: Silvana Ohse
Tesoureiro: Marcos Carreira

Tesoureiro: Silvio L. Rutz da Silva

2004-2006

Presidente: Rosângela Maria Silva Petuba
Vice-Presidente: Pedro Rodrigues Jr.

2008-2010

Presidente: Oscar Herberto Fürstenberger
Vice-Presidente: Marcelo Engel Bronosky

Homenagem

Cargos
Presidente: Cintia Xavier
Vice-Presidente: Gisele Masson

2002-2004

2006-2008

Gestão
2010-2012

Presidente: Rosângela Maria Silva Petuba
Vice-Presidente: José Rosa Gomes

Presidente: Sérgio Luiz Gadini
Vice-Presidente: Edson Armando Silva

categorias em todo território nacional, a luta
sindical tem conquistas para comemorar.
“Temos uma trajetória de ganhos, apesar dos
ataques que sofremos. Em alguns períodos
conseguimos avançar, em outros fomos
forçados a paralisar as nossas atividades e
protestar. Obtivemos sucessos, negociamos,
perdemos. Entretanto, jamais nos calamos
diante das injustiças. Vamos continuar a luta,
por nossa categoria e também por outras pautas
que nos alinhem a outras categorias e
movimentos sociais. Nossa luta é cotidiana e
aprendemos muito nesse tempo do sindicato”,
avalia Petuba.

Solange Barros, presente!

Neste mês de outubro o Sinduepg/AndesSN com grande pesar recebeu a notícia do
falecimento da professora Dra. Solange de Moraes
Barros. Lotada no Departamento de Serviço Social,
com atividades no curso de graduação e no
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Aplicadas sua atuação mais recente foi como chefe
de gabinete da reitoria da UEPG. Solange foi
lembrada e homenageada em notas publicadas nas
redes sociais e na conversa entre os amigos, por
toda a sua história de atuação na UEPG, com seu
vasto currículo e também pela contribuição nos
mais diversos espaços de participação popular,
entre eles, quando ocupou o cargo de Secretária
Municipal de Assistência Social (2001-2003).
Para o movimento docente, em especial na
trajetória histórica do Sinduepg, a professora
Solange Barros será sempre lembrada por sua
contribuição no processo de fundação e na sua
participação ativa, como por exemplo, quando
atuou como segunda secretária na gestão de
2008/2010.

O professor Sergio Luiz Gadini destaca
que, na gestão 2006-2008, Solange representou o
sindicato na Comissão da SETI que discutiu plano
de carreira e reposição docente. “Foi um período
difícil, pois o sindicato não tinha recursos e não era
reconhecido pela burocracia do governo Requião.
Sem a tal carta sindical, nossa participação se fazia
pela ousadia e coragem de lutar dos docentes. A
professora Solange se dispôs a participar, foi eleita
em assembleia como representante na comissão e
participou de várias reuniões em Curitiba, Maringá
e Londrina. Usou de recursos próprios para essas
viagens porque entendia a importância da
participação e honrava a conﬁança dos demais na
sua atuação”, relembra Gadini. Outra participação
importante, segundo ele, foi na criação do grupo de
apoio, quando ela trouxe aos diálogos outros
docentes que não eram da direção do sindicato,
mas que qualiﬁcavam as tomadas de decisões.
No período de 2014-2016, quando
ocorreram várias greves e paralisações, o professor
Marcelo Engel Bronosky, enquanto presidente do

sindicato, ressalta que o movimento docente
contou com o apoio da professora Solange na
cndição de chefe de Gabinete da reitoria. “Ela teve
um papel signiﬁcativo nas mediações que o
Sindicato fez com a administração da UEPG.
Sempre de forma ponderada, atuou com
determinação na defesa dos professores, muitas das
vezes, até contra os interesses da reitoria”.

Sua luta não será em vão!
Nosso eterno agradecimento!

Filie-se!
Preencha a ﬁcha
de ﬁliação disponível
no nosso site
sinduepg.com.br/ﬁliar
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Lei da Mordaça: precisamos falar sobre isso!

Como uma das resoluções aprovadas no 35º
Congresso do ANDES-SN (janeiro/2016) foi
lançada em março/16, a cartilha: Projeto do Capital
para a Educação: análise e ações para a luta. Nesse
trabalho coletivo três temas são tratados: análises
críticas referentes à Base Nacional Comum
Curricular (BNCC); ao Projeto de Lei (PL)
867/2015 que propõe a criação de uma Escola sem

Partido e ao Projeto de Emenda Constitucional
(PEC) 10/2014 que apresenta uma proposta de
Sistema Único de Educação Superior.
Especiﬁcamente sobre o PL 867/2015, a
“Lei da Mordaça”, o sindicato nacional compreende
que há a clara intenção de instituir uma censura
escancarada ao exercício docente, dada no contexto
do neoliberalismo e do recrudescimento do
pensamento conservador. Nesse sentido aponta a
necessidade de construir análises e práticas para o
enfrentamento ao autoritarismo, à barbárie, à
violência contra a mulher, ao preconceito contra a
liberdade de orientação sexual e à criminalização do
pensamento crítico.
A professora Dra. Simone de Fátima Flach,
do Departamento de Educação da UEPG, amplia a
discussão a respeito do Projeto Escola sem Partido,
analisando sua origem, principais interlocutores e
possíveis consequências de sua aprovação para a
realidade brasileira.
Segundo ela, “Ao defender uma suposta
neutralidade, tal projeto incute a ideia de que existe

um único caminho a ser trilhado, não permitindo o
debate a respeito das diferenças individuais,
culturais, políticas e econômicas presentes na
sociedade, impedindo que o estudante tenha uma
visão crítica e pense em alternativas possíveis para
mudar a realidade em que vive. Além disso, tal
proposta ignora a função social e pedagógica da
escola, desvaloriza e desqualiﬁca a atividade
docente além de legalizar o preconceito”.
Sobre a proposição do Vereador Vinícius
Camargo (PMB) para instituir a Lei da Mordaça em
Ponta Grossa (PL nº 372/2017), a professora
considera que é preciso rechaçá-la. “Sob a égide do
desmonte conservador, essa proposição omite seus
reais propósitos: tornar o povo imerso na ignorância
sobre os avanços históricos do gênero humano e
subserviente aos limites impostos por
posicionamentos não progressistas”, avalia Simone.
O texto de autoria da professora Simone será publicado
na Revista Pedagógica – Unochapecó, no mês de
dezembro de 2017.

Foto:Arquivos Paulo Freire do Instituto Paulo Freire

www.escolasemmordaca.org.br/

Em 15 de outubro é comemorado o dia
dos Professores, mas o que signiﬁcou esta data
no ano de 2017? É neste ano que parlamentares
estão propondo destituir Paulo Freire como
Patrono da Educação brasileira,
reconhecimento este instituído pela Lei 12.612
de 2012. Já estamos quase em 2018 e o
sentimento esperado seria o da comemoração
desta data considerando avanços na qualidade
da educação e no reconhecimento e valorização

Nós
indicamos

Paulo Freire e o dia dos Professores:
resistência e luta
Por Professor. Dr. Érico Ribas Machado (Depto. de Educação da UEPG)

proﬁssional de Professores.
Mas, em pleno ano de 2017, o que temos
vivenciado é o contrário, é o desmonte
profundo, direto e agressivo do sistema público
da educação brasileira. Uma das violências que
estamos sofrendo é justamente a difamação do
trabalho docente que atinge diretamente a
autonomia da nossa atuação proﬁssional como
Professores. A proposta de retirada do título de
patrono da educação de Paulo Freire e o
movimento que ataca a atuação de Professores
demonstram como parte da sociedade percebe o
que signiﬁca o processo educativo.
Paulo Freire passou a ser reconhecido
por meio de sua prática com a alfabetização de
adultos na década de 50 na localidade de
Angicos, no Nordeste. Com a ditadura o
Professor foi exilado, sua prática foi
considerada perigosa, pois além de ensinar as
pessoas a ler e a escrever, ele propiciava o
desenvolvimento de consciência dessas pessoas
sobre suas realidades, possibilitando com que
elas rompessem com a realidade opressora que
viviam. Talvez aí esteja o medo de grupos

Marco legal de Ciência, Tecnologia
e Inovação (LEI 13.243/16)
riscos e consequências para as universidades
e a produção cientíﬁca no Brasil
Que riscos poderão ocorrer à produção cientíﬁca
e às instituições públicas de pesquisa no Brasil
em decorrência da Lei nº 13.243/2016, elaborada
com a participação de parte da comunidade cientíﬁca?

conservadores, violentos, ignorantes da
sociedade brasileira, é o medo de que nós
Professores efetivemos nosso trabalho junto aos
nossos alunos.
A história de Paulo Freire nos inspira,
pois mesmo nos momentos de perseguição, ele
se manteve ﬁrme em seus ideais e produziu uma
obra autêntica sobre os processos educativos
emancipadores. É o momento de mantermos
nossa resistência e dar respostas aos ataques
sofridos, é o momento, por meio da atuação
coletiva, de demonstrar que o dia dos
professores – 15 de outubro de 2017 - signiﬁca a
luta pela nossa existência como proﬁssionais
cada vez mais valorizados como trabalhadores
da educação.

Paulo Freire presente como
Patrono da Educação brasileira!
Viva as Professoras e os
Professores brasileiros!

Relatório sobre violações à liberdade de expressão
Produzido pelo Fórum Nacional
pela Democratização da
Comunicação, o relatório conta com
quase 70 casos relatados e será
encaminhado a organismos
internacionais de direitos humanos

Esta é a pergunta que vamos procurar
responder nesta cartilha.

Faça o download grátis:
http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-1508946885.pdf

Faça o download grátis:
www.fndc.org.br/system/uploads/publicacoes/203/
arquivo/relatoriocalarjamais.pdf

