
O modelo de autonomia 
do Banco Mundial e os 
desafios para o ensino 
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 A campanha sai em defesa do ensino 
superior público gratuito e de qualidade, o 
que representa o projeto de universidade 
garantido pela Constituição Federal de 
1988, no artigo 207, e na Constituição 

Estadual de 1989, no artigo 180, defendido 
pelo ANDES-SN. 

 A retomada da campanha prevê 
atividades como audiência pública, 

seminários, assembléias, visitas nas escolas 
e a busca de apoio com entidades locais e 

regionais para ampliar o debate com a 
comunidade.

Filie-se!
Preencha a ficha 

de filiação disponível 
no nosso site

sinduepg.com.br/filiar

Curta a página 
do SINDUEPG 

no Facebook 

facebook.com/sinduepg

Audiência Pública em Ponta Grossa vai discutir os 
desafios do ensino superior público no Paraná

Sinduepg retoma campanha: 
UEPG 100% pública e gratuita

Data-base: sindicato recorre à justiça contra 
o calote do governo Beto Richa

AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA

Pressão popular e mobilização 
dos sindicatos e movimentos sociais 

resulta em retirada da emenda 
que previa a extinção da 
Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana

Vitória da UNILA
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Prevista para setembro a audiência será organizada pelos Deputados Estaduais 
que participam das Comissões de Cultura, Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia 
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Sinduepg/Andes-SN. se fez presente 
com a participação professor 

do  Departamento de Geociências, 
Dr. Gilson Burigo Guimarães, 
vice-presidente do sindicato, 

na qualidade de um dos delegados 
de Ponta Grossa 

do segmento “trabalhadores”.

a 6 Conferência 
das Cidades 
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Informativo da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa - SINDUEPG

!

Campanha Andes-SN
contra todas 

as formas de assédio



 A  g e s t ã o  2 0 1 6 / 2 0 1 8  d o 
Sinduepg/Andes-SN completou no mês de 
junho um ano de trabalho. Ao assumirmos a 
Direção do sindicato sabíamos das 
dificuldades que já se delineavam, tanto no 
cenário nacional quanto estadual. Tínhamos 
clareza que o período seria de grave ataque 
a o s  d i r e i t o s  d a s  t r a b a l h a d o r a s  e 
trabalhadores do país, e que estes ataques se 
materializariam em desrespeito e severas 
restrições aliadas a profundas modificações 
do campo das conquistas sociais históricas 
de toda a população brasileira. 

       A aprovação da PEC 055, das Leis da 
Terceirização e Trabalhista, a tramitação da 
Reforma da Previdência, encaminhadas pelo 
Governo Federal de Michel Temer se somam 
ao ataque aberto do Governo Beto Richa à 
educação pública no Estado do Paraná, e que 
nos últimos meses tem se direcionado 
fortemente às Universidades Públicas 
Paranaenses. 

Em especial os docentes que têm 
enfrentado uma campanha massiva de 
difamação e desqualificação pública. Essa 
tem sido a estratégia governista para 
legitimar a retirada de direitos. Entre eles, a 
suspensão do pagamento da data-base 
previsto em Lei, a mudança de interpretação 
do TIDE agora entendido como Gratificação 
e não mais como Regime de Trabalho 
(conforme o próprio entendimento do Estado 
há 20 anos) e a inclusão das Universidades do 
Sistema RH Meta-4 que afronta a Autonomia 
Universitária.

O Sinduepg, em consonância com seu 
histórico de lutas, tem buscado em suas ações 
organizar a categoria docente para a defesa 
da universidade pública,  gratuita e 
democrática. Assim, em vários momentos ao 
longo do último ano, foram realizados atos 

públicos, paralisações, seminários, palestras 
e audiências públicas. 

Além disso, o sindicato protagonizou, 
junto com os movimentos sociais da cidade, 
a organização das duas Greves Gerais (28 de 
abril e 30 de junho) convocadas pelas 
Centrais Sindicais contra as Reformas do 
Governo Michel Temer. 

 No dia-a-dia é sempre um desafio dar 
conta  das  demandas  porque somos 
literalmente  atropelados  por  decretos  e 
resoluções de um governo que tem um 
objetivo    muito   claro:   o    desmonte    das  

universidades estaduais do Paraná.

 Contudo, nos mantemos firmes e 
certos de que os 15 anos de história do 
s ind ica to  representam uma grande 
responsabilidade: fortalecer a luta pela 
dignidade da carreira docente! 

 Nesse sentido, agradecemos a todas e 
todos que caminharam conosco nesse 
período e reforçamos o chamado: a luta por 
uma universidade pública, gratuita e de 
qualidade precisa da nossa força, mais do que 
nunca! A carreira docente e a autonomia 
universitária estão sob perverso ataque, em 
várias frentes. Cabe a nós, enquanto direção, 
informar e promover o debate com a nossa 
categoria no esforço de enfrentar, com a 
força da coletividade, os desmandos de um 
governo que não reconhece a importância 
d a s  s e t e  u n i v e r s i d a d e s  p a r a  o  
desenvolvimento social e econômico do 
estado do Paraná. 

Informativo da Seção Sindical dos Docentes da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa - SINDUEPG

Agosto/2017

O Sinduepg tem buscado 
organizar a categoria docente 

para a defesa da 
universidade pública, 

gratuita e 
democrática.

Com a palavra: a diretoria!

 Mobilizações e pressão popular: deputado  retira emenda 
que previa a extinção da UNILA

 

 
 No dia 16 de agosto a comunidade da 
Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (Unila) e as entidades que lutam 
em defesa da educação pública, gratuita e de 
qualidade comemoram uma grande vitória: o 
deputado Sérgio Souza (PMDB/PR)  retirou 

o  pedido  de  emenda   à   Medida Provisória 
785/2017, que previa a sua extinção, para 
transformá-la em Universidade Federal do 
Oeste do Paraná. 
 O resultado representa também um 
estímulo para toda a luta docente, pois 
demonstra a força da pressão e da 

mobilização popular. Durante 62° Conad do 
Andes-SN (realizado no mês de julho em 
Niterói) foi  aprovada  uma moção  em 
repúdio à referida emenda e criado um 
abaixo-assinado eletrônico em defesa da 
Unila, que contou com mais de 15 
 Foram realizadas ainda diversas 
atividades locais,  manifestações de 
entidades sindicais (entre elas o Sinduepg), 
sociais, movimentos de diversos campos da 
produção de conhecimento e também de 
parlamentares federais. Essas ações 
repercutiram nacional e internacionalmente. 
No dia 15 de agosto, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) 
do Senado Federal realizou uma audiência 
pública para denunciar a tentativa de 
extinção da instituição. 

O resultado representa

também um estímulo 

para toda a luta docente, 

pois demonstra

a força da pressão 

e da mobilização 

popular
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Participação do Sinduepg na Greve Geral do dia 28 de abril e 29 de abril: «Jamais Esqueceremos»
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1.000 exemplares

sinduepgandes@gmail.com



Está prevista para a segunda quinzena 
de setembro, a realização de uma audiência 
pública em Ponta Grossa, cujo objetivo é 
ampliar o debate sobre os desafios do ensino 
superior público no Paraná, nas cidades que 
sediam as sete instituições de ensino 
superior público do estado. 

Trata-se de um encaminhamento 
definido durante audiência realizada em 
Curitiba, na ALEP, em 11 de julho. A 
organização da audiência é uma iniciativa 
das Comissões de Cultura, Direitos 
Humanos e de Ciência e Tecnologia da 
Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP.   

Devem compor a mesa de debates 
deputados, representante da Associação 
Paranaense das Instituições de Ensino 
Superior Público - APIESP, representante do 
movimento estudantil e sindical, do Comitê 
em Defesa das IEES/PR, representante da 
OAB e Ministério Público.

Acompanhe nos canais de divulgação 
do sindicato a data e local da audiência. A 
sessão será transmitida ao vivo, via redes 
sociais da ALEP e do sindicato. A direção do 
Sinduepg avalia que é fundamental a 
participação da comunidade no esforço de 
acompanhar as discussões sobre os 
problemas  enfrentados  hoje  pela 

comunidade acadêmica de todo o Paraná.
“As universidades públicas do estado 

representam um patrimônio dos paranaenses 
e, diferente do discurso do governo, não 
representam gastos, mas, investimentos 
certos com retorno garantido para o 
desenvolvimento social e econômico de toda 
a região que abrange cada uma das sete 
instituições”, avalia a presidenta do 
Sinduepg, Rosângela Petuba.

A  expectativa é que o governo envie 
representantes para debater com os demais 
convidados para compor a mesa. Na 
audiência realizada em Curitiba, o governo 
não se fez presente, apesar de convidado. 

Audiência pública em PG vai discutir 
desafios do ensino superior público do PR

O presidente do 
Sindiprol/Aduel, 
professor Nilson 
Magagnin Filho 
participou da mesa 
como representante do 
Comitê em Defesa das 
IEES/PR.

Sindicato protocola ação contra o calote do governo no 
pagamento da data-base

  Na sexta-feira (18 de agosto) a 
Assessoria Jurídica do Andes- Regional Sul,  
ingressou com a segunda ação coletiva na 
Vara da Fazenda Pública em Curitiba para 
cobrar o reajuste em nome de toda a  
categoria (docentes sindicalizados ou não). 
A ação pede a concessão da tutela 
antecipada, no sentido de se determinar ao 
Estado do Paraná, que passe, imediatamente, 
a realizar o pagamento referente ao reajuste 
anual devido, conforme previsão no artigo 3º 
da Lei Estadual n° 18.493/2015.

 Em decisão final, será requerida a 
declaração de inconstitucionalidade do art. 
33  da  Lei  Estadual  nº 18.907/2016, e a 
condenação do Estado do Paraná ao 
pagamento da importância referente ao 
reajuste anual, parcelas vencidas (desde o 
não pagamento) e vincendas (se houver), 
devidamente atualizadas  e acrescidas de 
juros moratórios.

 A primeira ação foi protocolada em 

abril deste ano e trata das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADI 5641/STF E 
ADI 1623641- 2/TJPR), tanto no Supremo 
Tribunal Federal quanto no Tribunal de 
Justiça do Paraná. Nessa ação questiona-se o 
dispositivo da Lei Estadual nº 18.907/2016, 
a  qual   suspendeu   o   reajuste   anual   dos 

servidores.
 A direção do Sinduepg entende que é 
preciso atuar em todas as frentes na defesa 
dos direitos dos professores. Portanto, a  luta 
política e a luta jurídica, quando necessário, 
devem andar juntas.
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Docentes da Caravana Sinduepg

 Na segunda-feira (21 de agosto) a Caravana Sinduepg levou 
um grupo de professoras e estudantes para acompanhar as falas do 
reitor da UEM e representante da APIESP, Mauro Baesso; e do 
representante do movimento do Comitê em Defesa das IEES/PR, 
Luiz Fernado Reis, durante a sessão da Assembleia Legislativa do 
Paraná - ALEP.
  Nas suas falas, ambos destacaram os impasses criados pelo 
governo quanto ao entendimento do TIDE e também sobre o projeto 
de autonomia universitária. 

Acompanhe a divulgação 
do local e data da 

Audiência Pública no Site e 
Facebook do Sinduepg

www.sinduepg.com.br
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Caravana Sinduepg na ALEP



O princípio da gratuidade e do caráter público do ensino superior
 está no papel social da universidade

 O Sinduepg/Andes-SN retoma neste 
mês de agosto a campanha «UEPG 100% 
Pública e Gratuita»,lançada no mês de junho 
deste ano. A campanha defende o projeto de 
universidade pública, garantido pela 
Constituição Federal de 1988, no artigo 207, 
e na Constituição Estadual de 1989, no artigo 
180, defendido pelo ANDES-SN.
 Estão previstas atividades como 
seminários, assembleias com as três 
categorias (técnicos, discentes e docentes), 
audiência pública (ver página 03), visitas nas 
escolas e a busca de apoio com entidades 
locais e regionais para ampliar o debate com 
a comunidade. 

A UEPG em números 
 
 O primeiro passo para compreender a 
dimensão de uma universidade pública e o 
impacto para o desenvolvimento social e 
econômico da região que ela se insere, é 
analisar os seus dados. A campanha do 
Sinduepg tem também esse caráter (e essa 
tarefa): avaliar a UEPG a partir dos dados 
que permitem compreender sua dimensão, 
p o t e n c i a l i d a d e s ,  d e s a fi o s  e , 
fundamentalmente, o que essa instituição 

representa para a comunidade. 
 N u m a  p r i m e i r a  e t a p a  f o r a m 
levan tados  a lguns  desses  dados  e 
distribuídos em material produzido para a 
Caravana Sinduepg e distribuído durante 
visitas nos colégios públicos da cidade. 
Importante destacar que outras etapas se 
fazem necessárias para aprofundar a análise 
e qualificar cada vez mais o debate. 

 
 
 
` Embora garantido por preceitos 
constitucionais, o caráter público, gratuito e 
de qualidade das universidades, tanto 
estaduais como federais, sempre esteve e 
está, de forma mais intensa, sob ameaça por 
diversos aspectos.
 O princípio da gratuidade e do caráter 

público na oferta do ensino superior, 
conforme defende o Andes-SN, está 
embasado no papel social da universidade – 
compreendida no tripé ensino, pesquisa e 
extensão – na promoção do acesso e direito à 
cultura, arte, ciência e tecnologia.

Dessa forma é que a força dos 
movimentos em defesa do ensino público se 
apresentam como resistência e luta pelo 
direito à educação. Tal defesa se dá numa 
perspectiva ampla que vai além da instrução 
meramente formal do conhecimento, mas na 
garantia do interesse público (e não pela 
lógica de mercado) do fazer ciência, 
pesquisa, arte, cultura e na apropriação e 
desenvolvimento de tecnologias.

Autonomia universitária e democracia interna nas universidades
No dia 09 de agosto, a Secretaria da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior-
SETI, publicou uma resolução que institui 
um Grupo de Trabalho, composto pelos sete 
reitores das Universidades Estaduais do 
Paraná, como objetivo que apresentar um 
modelo de Autonomia Universitária. 

Como em outros momentos a solução 
da autonomia representa uma saída para o 
Governo, uma vez que o desobriga do 
financiamento das IEES, o que reduz, 
gradativamente, o caráter publico das 
universidades. 

Nessa discussão sobre a autonomia 
universitária é preciso destacar que existem 
entendimentos distintos sobre a questão e 
tais perspectivas se revelam cruciais para a 
garantia do ensino superior público, 
gratuito, de qualidade e socialmente 
referenciado.

A autonomia universitária é um 
princípio que se garante, fundamentalmente 
no cumprimento constitucional, em âmbito 

federal e estadual, nos Artigos 207 (1988) e 
180 (1989), respectivamente. 

O movimento docente defende que a 
autonomia universitária é inseparável da 
democracia interna das universidades. 
Representa um dos pilares orientadores para 
a implementação do Padrão Unitário de 
Qualidade da Universidade. Nesse sentido, a 
universidade democrática é a soma do tripé: 
ensino, pesquisa e extensão. Tal concepção 
compreende ainda aspectos da estrutura e da 

dinâmica da universidade, dada pelo 
financiamento 100% público.

 Essa discussão foi sistematizada 
pelos seis sindicatos dos professores da 
UEM, UEL,  UEPG, UNICENTRO, 
UNESPAR e UNIOESTE em 2015 na 
publicação Autonomia Universitária em 
Debate. Onze artigos compõem a discussão 
com análises e apontamentos importantes 
que contribuem para o debate atual. 

UEPG 100% pública e gratuitaUEPG 100% pública e gratuita

Caravana Sinduepg no dia 20 de julho

Campanha no Colégio José Elias da Rocha

Revista Autonomia Universitária (2015): estão disponíveis 
alguns exemplares no Sinduepg ou em PDF para download 

no site do sindicato (na opção «links») 
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O ataque aos direitos e à carreira 
docente está materializado na suspensão do 
pagamento da data-base, no saque aos 
fundos da previdência e na investida, ora em 
curso, contra a autonomia universitária 
através da exigência de inclusão das 
Universidades no Sistema RH Meta 4.

 Para além do desrespeito aos direitos 
adquiridos e para fins de cálculos de 
aposentadoria, o Acordão do TCE está 
embasado numa concepção equivocada  
sobre a natureza do trabalho docente nas 
universidades. 

TIDE: reinterpretação do TCE

 

 Desde junho de 2016, quando o 
Tribual de Contas do Estado - TCE, resolveu 
reinterpretar a lei da carreira docente das 
IEES/PR, os processos de aposentadorias 
encaminhados foram devolvidos pela 
ParanáPrevidência afim de que fossem 
recalculados o tempo do Tempo Integral e 
D e d i c a ç ã o  E x c l u s i v a - T I D E ,  e 
desmembrados outros itens do salário base 
(na UEPG 36 professores se encontram 
nessa situação). Tal artificio alterou para 

baixo o valor da remuneração. Essa decisão 
de reinterpretar a lei não foi colocada à 
discussão com os interessados na época. 
Dessa forma os sindicatos e a Associação 
Paranaense das Instituições de Ensino 
Superior Público-APIESP, ingressaram com 
pedido de revisão dessa decisão, em 
novembro/2016. 

 A decisão unânime do TCE tomada 
durante julgamento de revisão (Sessão 

o
Ordinária n  24 do Tribunal Pleno) em 27 de 
julho, manteve a interpretação do TIDE dos 
docentes enquanto gratificação. Segundo 
essa interpretação, o Tempo Integral de 
Dedicação Exclusiva (TIDE), possui 
n a t u r e z a  d e  “ v e r b a  t r a n s i t ó r i a  e 
contingente”, isto é, uma gratificação que 
deve ser incorporada de forma proporcional 
a o  t e m p o  u s u f r u í d o  p a r a  fi n s  d e 
aposentadoria. 

 No documento do Acórdão, o TCE 
afirma que: “as atividades de pesquisa e 
extensão a que ,  eventualmente, se 
submetem os docentes constituem tarefas 
desempenhadas de modo ocasional, ou seja, 
é algo extraordinário ou adicional às 
atividades rotineiras do cargo. Destarte, não 
estamos negando tratar-se de atividade 
perene da instituição e nem esquecendo que 
estão inseridas nas atribuições do docente, 
p r ev i s t a s  na  p róp r i a  l e i .  Es t amos 
reafirmando, apenas, o caráter transitório 
da atividade do ponto de vista do docente 
[...] Insistimos: o caráter suplementar das 
atividades de pesquisa e extensão para o 
docente/pr.

 Ta l  a fi r m a ç ã o  q u e s t i o n a  o 
en tendimento  consol idado  sobre  a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão como algo inerente não apenas as 
IEES mas também marca distintiva do 
exercício profissional do docente do ensino 
superior. A julgar pelo trecho acima a 
dedicação massiva dos docentes  pesquisa e 
a extensão, como garantia de produção e 
socialização de conhecimento de qualidade 
no interior das IEES é dispensável.

Desmonte das IEES no Paraná: 
o ataque à carreira docente na reinterpretação do TIDE
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O Acórdão do TCE 
está embasado numa 

concepção equivocada  
sobre a natureza do 

trabalho docente nas 
universidades. 

 N o  d i a  0 7  d e  j u n h o  o 
Sinduepg/Andes-SN sediou o encontro 
regional Sul do Andes. Uma das atividades 
realizadas foi o Seminário “Autonomia e 
Financiamento das Universidades Estaduais 
do Paraná: a agenda regressiva do governo 
Beto Richa”. Como palestrantes o evento 
contou com a presença da presidenta do 
Andes-SN, professora Dra. Eblin Farage e o 
presidente da Adunioeste, professor Dr. Luiz 
Fernando Reis.
 

 No auditório lotado reuniram-se 
representantes do Setor Jurídico do Andes-
SN, das cinco sessões sindicais paranaenses 
e também de outros sindicatos das IEES/PR. 

Cenário nacional e estadual
  
 Eblin Farage destacou que o gradual 
desmonte das universidades acontece desde 
a década de 1990, no processo de medidas de 
contrarreformas. Entre elas, por exemplo, a 

Reforma da Previdência com a quebra de 
isonomia entre aposentados e ativos do 
serviço público, o Fator Previdenciário 
(durante o governo Fernando Henrique) e 
quando se institui o Fundo de Previdência 
complementar (no governo Dilma). Ela 
inclui também a criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, que é um modelo federal que, 
atualmente no processo de ajustes, se impõe 
aos estados. Todos esses fatores representam 
a contrarreforma do Estado que atingem 
educação pública no país. 

 
 No caso do Paraná, Luiz Fernando, 
apresentou dados que rebatem as acusações 
feitas pelo governo de que as universidades 
custam «caro». «Se fizermos o cálculo, 
tomando por base percentual de impostos 
que o governo destina para manter a 
educação pública, é possível afirmar que se 
mantém o mesmo, em torno de 4,3% da 
receita desses impostos- tanto no governo 

Beto Richa quanto no governo anterior. 
Portanto, não há descontrole quanto ao 
crescimento das despesas com as IEES do 
PR», avalia Luiz Fernando.
 

 
 
 
 
 Sobre o Sistema RH Meta-4, Luiz 
Fernando lembrou o caso da Universidade 
do Estado do Paraná- Unespar e da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná - 
Uenp, que estão incluídas no Meta-4. «Nos 
dois casos, em que o governo tem o controle 
da folha, não efetuou o pagamento de 
promoções e progressões dos docentes» , 
conclui Luiz Fernando.
 Na realização do evento o Sinduepg 
conta com apoio dos Programas de Pós-
Graduação da UEPG em Educação, Estudos 
da Linguagem, História e Jornalismo. 

Seminário sobre financiamento público das universidades contou 
com a presença da presidencia nacional do Andes

Eblin Farage, presidenta do Andes- SN

Professor Dr. Luiz
Fernando Reis, 
presindente da
Adunioeste/Andes-SN
e coordenador 
do Fórum das Ad’s
do Paraná
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 Das cinco universidades públicas 
paranaenses que não estão incluídas no 
Sistema RH Meta-4 que gerencia a folha de 
pagamento dos técnicos e docentes, apenas 
três não enviaram os seus dados ao governo: 
UEM, UEL e UNIOESTE. 
 O impasse gerou contingenciamento 
de verbas de custeio dessas instituições que 
negaram o envio. O governo pressiona pelo 
envio colocando como «moeda de troca» o 
envio do projeto da SETI que regulamenta o 
TIDE como regime de trabalho. 

Reitoria  ignora pedido dos docentes
 
 No dia 11 de maio, os docentes 
paralisaram as atividades para manifestar 
contra a inclusão da UEPG no Sistema RH 
Meta-4 e a decisão do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) quanto ao entendimetno sobre 
o Tempo Integral de Dedicação Exclusiva 
(TIDE). A categoria defende o TIDE como 
regime de trabalho, diferente do que 
pretende o governo como «gratificação».
      Apesar de todos os esforços, no final do 

dia, o reitor Carlos Luciano Sant’Ana 
Vargas anunciou, logo após a Reunião 
Conselho Unificada dos Conselhos 
Universitários (COU’s) das IEES/PR 
(realizado em Londrina), que já havia 
enviado todos os dossiês da UEPG para o 
governo. 
      Pela manhã aconteceu um Ato Público 
na Praça Santos Andrade, onde os docentes 
fizeram falas em defesa da autonomia 
universitária, hoje ameaçada pelas decisões 
do governo Beto Richa. A estimativa é que 
80% dos docentes pararam as atividades.
 À tarde, o grupo acompanhou, no 
Auditório do Observatório Astronômico 
(Campus Uvaranas), a transmissão ao vivo 
da Reunião dos COU’s, 

Importância das universidades estaduais
 
 As atividades se encerraram à noite 
com o Painel Temático: Universidades 
Estaduais e Desenvolvimento Regional, 
com a painelista pesquisadora e professora 
Dra .  Augus ta  Pe l in sk i  Ra ihe r,  do 

Departamento de Economia da UEPG. 
 Em suas pesquisas, a professora 
Augusta destaca o papel das instituições de 
ensino superior para o desenvolvimento 
a r t i cu lado  en t re  os  munic íp ios .  A 
pesquisadora apresentou dados e mapas que 
ilustram o impacto multiplicador dos 
investimentos nas IEES do Paraná, 
verificando-se uma expressiva repercussão 
socioeconômica nas regiões sob influência 
destas instituições, seja na geração de 
empregos e distribuição de renda, como 
também na formação qualificada de 
profissionais.
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Reitoria ignora posição contrária da categoria 
sobre a inclusão da UEPG no Sistema RH Meta-4 

e envia dados para o governo 

Prof. Dra. Augusta Rahier pelinski

O modelo de autonomia do Banco Mundial:
uma (perigosa) redefinição de universidade

Rosângela Maria Silva Petuba, 
professora Dra. do Departamento de 
História da UEPG, atual presidenta do 
Sinduepg/Andes-SN, propõe uma reflexão 
sobre o modelo de autonomia universitária 
elaborado pelo Banco Mundial, na década 
de 1980. Petuba toma como base a reflexão 
do professor Dr. Roberto Leher, ex-
presidente do Andes-SN e atual Reitor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
numa análise dos modelos e projetos de 
autonomia universitária e a privatização das 
Universidades Públicas no Brasil.

A reflexão se dá a partir de condições 
legais para o chamado “livre financiamento 
privado” e para o “direcionamento das 
instituições públicas para a esfera privada” 
(através de fundações privadas, contratos, 
convênios com o setor empresarial). Tais 
condições apresentadas podem ser tão ou 
mais preocupantes que a venda da 

participação estatal.
Ao longo do texto destacam-se 

trechos do documento do Banco Mundial 
“La Enseñanza Superior: Las lecciones 
derivadas de la experiencia” (publicado em 
1995), que discorrem sobre a autonomia 
universitária inspirada no ideário neoliberal. 
 

 Nesse sentido, Petuba chama atenção 
para a similaridade das orientações do 
documento do Banco Mundial com as ações 
do governo do Paraná, no que diz respeito ao 
modelo de autonomia das universidades no 
contexto atual.

 O artigo está disponível na íntegra no 
site do Sinduepg. Acesse:

www.sinduepg.com.br

 O documento do Banco Mundial está 
disponível para download no link: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/e
s/274211468321262162/pdf/133500PAPER0S

p1rior0Box2150A1995001.pdf

Paralisação 11 de maio/2017
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Galeria 

Assembleias e manifestação na Câmara Municipal de PG

Atos, mobilizações, paralisações, marchas e greves

Palestras, seminários e encontros
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Faça o download grátis:

“Contra todas as formas de assédio,em defesa 
dos direitos das mulheres, das/os indígenas, 
das/os negras/os, e das/os LGBT”

http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-1669293546.pdf http://www.uepg.br/editora/

Cartilha do Grupo de Trabalho de Políticas 
de Classe, questões Étnicorraciais, Gênero e 
Diversidade Sexual - GTPCEGDS

Faça o download grátis:

O livro organizado pela Professora Dra. Augusta 
Pelinski Rahier, do Dpto. de Economia da 
UEPG, apresenta os resultados de uma pesquisa 
sobre o papel das Universidades Estaduais no 
Paraná e seu impacto no desenvolvimento 
econômico regional, no que diz respeito à 
geração de emprego, renda, tecnologias, 
formação de capital humano e bem-estar 
populacional. 

Campanha Contra todas 
as formas de assédio

As universidades estaduais e o 
desenvolvimento regional do Paraná

Nós
indicamos

� Emitir nota de repúdio tem sido rotina para o movimento 
sindical docente no estado do Paraná nos últimos 2 anos. 
Sintoma de tempos sombrios. Realidade que tem desafiado no 
dia-a-dia trabalhadoras e trabalhadores da educação. Força 
coletiva que, histórica e bravamente resiste e luta pelo ensino 
público e de qualidade para todas e todos.
� Entretanto, de tudo que repudiamos no governo Beto 
Richa, o massacre do dia 29 de abril materializa a brutalidade e 
crueldade do estado sob o comando de um governo que não 
cumpre a lei e não tem habilidade alguma para o diálogo.
� A absolvição de Beto Richa, em primeira instância, da ação 
pública movida pelo Ministério Público do Paraná, na 5.ª Vara da 
Fazenda Pública, representa para além da impunidade, mais um 
ataque. Nesse primeiro julgamento da justiça, os mais de 200 
feridos da praça Nossa Senhora de Salete, foram considerados 
responsáveis pelo “confronto”. 
� Culpabilizar os manifestantes e absolver Richa é punir 
mais uma vez centenas de cidadãos paranaenses que 
legitimamente ocuparam (ou tentaram ocupar porque a casa de 
leis foi isolada com forte aparato policial) um espaço público para 
reivindicar direitos trabalhistas garantidos por lei.

� Manifestamos nosso repúdio diante da impunidade e 
seguimos aguardando as decisões de instâncias superiores, não 
somente para o Massacre de 29 de abril, mas sobretudo, que a 
justiça nos dê respostas diante de todas as denúncias que 
envolvem o governador Beto Richa. 

� Sinduepg/Andes-SN    Gestão 2016/2018

NOTA DE REPÚDIO: a absolvição de Richa e 
a criminalização dos movimentos sociais

  Massacre do dia 29 de abril 

JAMAIS ESQUECEREMOS!

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto aconteceu 
em Foz do Iguaçu a etapa paranaense da 6ª 
Conferência Estadual das Cidades e o 
Sinduepg/Andes-SN. se fez presente com a 
participação professor do  Departamento de 
Geociências, Dr. Gilson Burigo Guimarães, 
vice-presidente do sindicato, na qualidade de um 
dos delegados da cidade de Ponta Grossa do 
segmento “trabalhadores”.

Obedecendo  uma  e s t ru tu ra  que 
contempla etapas municipais e estaduais, a 
Conferência Nacional das Cidades acontece 
desde 2003 e já foram realizadas 5 edições, a 
mais recente em 2013. Para a edição atual o tema 
selecionado foi a “Função Social da Cidade e da 
Propriedade” no esforço de destacar a 
importância do interesse coletivo. Já o lema: 
“Cidades  Inc lus ivas ,  Par t ic ipa t ivas  e 
Socialmente Justas” contempla o caráter 
igualitário e equânime qualificando o significado 
do tema.

Na avaliação de Burigo, a 6ª edição da 
Conferência Estadual das Cidades teve seus 
pontos altos e baixos. Além de uma série de 
adiamentos na esfera estadual, a conferência teve 
uma adesão muito inferior a inicialmente 
projetada, com apenas um quarto dos mais de 4 
mil participantes previstos. Outra demonstração 
de descaso por parte do governo ilegítimio de 
Michel Temer, diz respeito ao cancelamento da 
edição nacional da conferência, a qual deve se  
realizar apenas na próxima gestão, em 2019.

Já na abertura ficou evidente o contraste 
na avaliação dos cenários. Enquanto a assistente 

social e conselheira Andrea Luiz C. Braga expôs 
as fragilidades e descompromisso do governo 
estadual em implantar as diretrizes do Conselho 
Estadual das Cidades (CONCIDADES/PR), o 
governador insistiu em seu discurso falacioso e 
de ocasião, de um estado em equilíbrio e 
atencioso às demandas sociais, econômicas e 
ambientais das cidades.

Apesar de falhas na condução de algumas 
das mesas, especialmente na obediência dos 
horários, o evento proporcionou importantes 
debates. A partir da análise das propostas 
enviadas por 202 municípios foi redigido um 
texto-base, com sete temas-desafio (espaços 
urbanos; habitação; regularização fundiária; 
d e s e n v o l v i m e n t o  u r b a n o ;  c o n s e l h o ; 
potencialidades econômicas; conflitos), onde 
grupos de trabalho avaliaram este texto, 
apontando sugestões de ajuste.

Também houve espaço para seminários 
("Estatuto da Metrópole" e "Fracking") e a 
apresentação de moções. Estas, junto com as 
propostas de emendas ao texto-base, foram 
objeto de votação pela plenária. Destaque para a 
aprovação das moções de repúdio à política do 
governo Beto Richa de desmonte do ensino 
público e gratuito superior do Paraná (bloqueio 
de recursos das IEES, inclusão no Meta4 etc.), ao 
projeto de redução da APA da Escarpa 
Devoniana e à decisão do governo federal em 
cancelar a próxima conferência nacional das 
cidades.

 Ao final do evento foram eleitos os 
delegados de diferentes segmentos para a 
conferência estadual e também as entidades que 
representarão estes mesmos segmentos na gestão 
2018/2020 do CONCIDADES/PR. 

Sinduepg presente na 6ª Conferência Estadual das Cidades
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Da direita pra esquerda: 
da Associação de Preservação do 

Patrimônio Cultural e Natural-
APPAC,Nisiane Madalozzo 

Wambier ;
da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa: Maria de Fátima Juskow 

Fiebig, Andreia Aparecida de 
Oliveira, Jamile Salim,

Marcos Antonio Levandoski,
Zulney Manosso Kluczkovski,

Karla Volaco Gonzalez Stamoulis,
e Neymar de Meira Albach;
 e do Sinduepg/Andes-SN, 
Gilson Burigo Guimarães.
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