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A campanha #salveailhadomel busca 
informar e mobilizar a sociedade contra a 

proposta apoiada pelo governo Beto 
Richa, do Paraná, que prevê a construção 
de um porto privado em frente à Ilha do 
Mel, no litoral do Estado, no município 

de Pontal do Paraná.

UEPG: o cenário de desmonte e os 
desafios para os próximos anos

www. .com.brsalveailhadomel

Estado de alerta no Campus Uvaranas 
O SINDUEPG alerta a importância de compreender como as condições do próprio 

ambiente e os fatos registrados de violência geram estado de alerta coletivo.
Entenda como essa situação precariza as condições de trabalho, estudo e 

permanência na UEPG.
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Um dos instrumentos para 
conscientização e visibilidade da 
luta pelos direitos e proteção à 

vida das mulheres é o uso correto 
dos termos, entre eles, o 

feminicídio.

Nesta edição, o SINDUEPG discute 
os principais pontos que revelam 

esse cenário de desmonte no esforço 
de esclarecer a comunidade  

universitária dos desafios que se 
apresentam, tanto para a luta 

docente quanto para a gestão que 
deve assumir a reitoria no segundo 

semestre deste ano.

Foto: Assessoria SINDUEPG
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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.

Com a palavra: a diretoria!

Nós apoiamos www. .com.brsalveailhadomel
 A campanha #salveailhadomel busca 
informar e mobilizar a sociedade contra a 
proposta apoiada pelo governo Beto Richa, do 
Paraná, que prevê a construção de um porto 
privado em frente à Ilha do Mel, no litoral do 
Estado, no município de Pontal do Paraná. A 
proposta prevê a construção de uma rodovia 
que, só para ser feita, derrubaria cinco milhões 
de metros quadrados de Mata Atlântica em bom 
estado de conservação. 
 Cerca de 20 organizações que trabalham 
pela conservação da biodiversidade e 
instituições de pesquisa se uniram e criaram a 
campanha #salveailhadomel.

 Mais de 70 artistas locais e de expressão 
nacional se reuniram para protestar, por meio da 
arte, contra a construção desse agressivo 
complexo industrial. Entre os participantes, 
estão artistas globais como Letícia Sabatella, 
Guta Stresser, Katiuscia Canoro, Grace 
Gianoukas, Leandro Daniel, Bruce Gomlevsky 
e Ilva Niño, por exemplo. A DJ Vivi Seixas, 
também integra o time. 

https://www.facebook.com/justicaeco/videos/1848449978508581/

https://www.youtube.com/watch?v=iOKGe37rROk

Confira nos links:

 Esta edição de abril de 2018 do Fala Docente traz um 
balanço dos dados e estudos realizados pela direção sobre as 
condições da Universidade Estadual de Ponta Grossa e a 
perspectiva do movimento docente diante do quadro político atual 
dentro e fora da instituição. 

No momento em que a comunidade universitária vivencia o 
processo de mudança de gestão com as eleições da reitoria, que 
ocorrerão nos dias 15 e 17 de maio, compreendemos a importância 
de apresentar aos docentes os dados e as análises produzidas no 
interior da luta e cotidiano do sindicato.

Entendemos que, o papel histórico e legítimo do sindicato, é 
da produção de um diagnóstico, que obviamente não se esgota com 

números e análises apresentadas, mas representa o esforço contínuo 
em qualificar e ampliar o debate em torno dos destinos da 
universidade. Esse diagnóstico está pautado no olhar do movimento 
docente sobre os problemas da UEPG, em suas potencialidades e 
fragilidades.

Os dados revelam, entre outras coisas, que ainda há muito o 
que avançar se tomarmos por referência o projeto que defendemos 
de universidade pública, gratuita e de relevância social. 

Faça o download grátis: Faça o download grátis:

Universidade e Sociedade Cadernos do Andes

Desmonte da Educação Pública: 
os ataques às universidades estaduais
e aos colégios de aplicação 

Neoliberalismo e Política 
de C&T no Brasil:
um balanço crítico 
(1995-2016)

http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-1188508619.pdf

Nós
indicamos

Filie-se!
Preencha a ficha 

de filiação disponível 
no nosso site

sinduepg.com.br/filiar

Juntos, vamos continuar 
na luta e na resistência!  

Nesta edição contamos com a colaboração de Andressa Zaffalon,
estudante do 4º ano de Jornalismo da UEPG, como estagiária.

http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/
imp-doc-186083876.pdf

Curta a página 
facebook.com/sinduepg

Nosso canal: 
Sinduepg Sindicato

www.sinduepg.com.br

Abril/2018



Eleições Andes-SN
 Nos dias 9 e 10 de maio, os docentes e as 
docentes sindicalizados do ANDES-SN irão às 
urnas para eleger a nova diretoria do Sindicato 
Nacional, que estará à frente da entidade no 
biênio 2018-2020. 
 Duas chapas foram homologadas pela 
Comissão Eleitoral Central (CEC) no dia 1º de 
março e concorrem ao pleito: a “Chapa 1 – 
ANDES Autônomo e de Luta” e a “Chapa 2 – 
Renova ANDES”.
 Apenas os docentes sindicalizados até 8 
de fevereiro de 2018 e que estiverem em dia com 
as contribuições até 8 de março de 2018 podem 
participar do processo eleitoral. Os locais de 
votação serão divulgados nos próximos dias.

Comissão Eleitoral Local - CEL
 Para garantir a transparência e lisura no 
processo eleitoral local, foi formada uma 
comissão local com representantes das duas 
chapas que disputam a direção do Andes-SN. 
 Da Chapa 1 -«Andes autônomo e de 
luta» como titulares estão Maria Albertina 
Soares Miranda, Felipe Simões Pontes e como 
suplente Gisele Masson. Da Chapa 2 - «Renova 
Andes» o representante é o professor Edson 
Armando Silva. Da diretoria do Sinduepg, 
integra essa comissão a professora Silvana 
Oshe e o professor Érico Ribas Machado.
 

http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/
imp-inf-1599869876.pdf

InformAndes
Edição Especial sobre 
as Eleições Diretoria 2018

Versão digital para download:

Tem direito ao voto secreto,
universal e direto docentes
que se sindicalizaram até 
08 de fevereiro/18 e 
em dia com suas contribuições até 
08 de março/2018.

Quem pode votar? “ANDES Autônomo e de Luta”
Presidente: Antônio Gonçalves Filho 
(Apruma Seção Sindical)

Secretária-geral: Eblin Farage 
(Aduff Seção Sindical)

1ª Tesoureira: Raquel Dias Araújo
(Sinduece Seção Sindical)

“Renova ANDES”
Presidente: Celi Taffarel (Ufba)

Secretária-geral: Maria de Lourdes Nunes
(Adufpi Seção Sindical)

1ª Tesoureiro: Everaldo Andrade 
(Adusp Seção Sindical)
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Chapa 1 Chapa 2

 

 Dada a importância do processo de 
disputa à reitoria da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa - UEPG e, por compreender que o 
debate público é um dos instrumentos 
fundamentais para que a comunidade 
universitária possa ser esclarecida das 
propostas das chapas inscritas, a Seção Sindical 
dos Docentes da UEPG -  Sinduepg/Andes-SN, 
realizará no dia 03 de maio, às 19h, no Grande 
Auditório (Campus Central) o primeiro debate 
com os candidatos à reitoria. 

O objetivo do evento é discutir as 
propostas de cada candidato para a nova gestão 
da UEPG, que se dará a partir do segundo 
semestre de 2018 até o primeiro período de 
2022.

Apenas duas chapas se inscreveram 
para disputa. A chapa 1, 'Somos UEPG' 
apresenta para o cargo de reitor o professor Dr. 
Miguel Sanches Neto, do Departamento de 
Estudos da Linguagem e vice o professor Dr. 
Everson Krum, do Departamento de Farmácia. 

Já a chapa 3, 'Transformar é preciso' propõe 
para reitor o professor Dr. Marcelo Engel 
Bronosky, do Departamento de Jornalismo e 
vice o professor Dr. Almir Nabosny, do 
Departamento de Geociências. As eleições para 
reitoria acontecem nos dias 15 e 17 de maio.

O debate será aberto à comunidade com 
transmissão ao vivo, pelo canal do Youtube: 
Sinduepg Sindicato.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s ,  a c e s s e : 
sinduepg.com.br.

Debate com candidatos à reitoria da UEPG acontece no dia 03 de maio
Evento será no Grande Auditório do Campus Central 

Eleições 
SINDUEPG Biênio 

2018/2020

Acompanhe pelos nossos canais de 
divulgação, a partir do dia 10 de maio,

a agenda do processo de eleição!
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UEPG: o cenário de desmonte e os 
desafios para os próximos anos

 
 O movimento sindical docente do 
Paraná tem denunciado nos últimos 5 anos uma 
série de dados que revelam as várias faces do 
desmonte das Instituições Estaduais de Ensino 
Superior – IEES/PR. Faces ocultas por um 
d i s c u r s o  g o v e r n i s t a  e  r e p r o d u z i d o , 
sistematicamente, por grande parte da mídia. 
Tal discurso sustentado ora por ações, ora pelo 
silêncio conveniente e conivente de deputados 
estaduais aliados ao governo na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Trata-se de um 
movimento para o convencimento da opinião 
pública de que as contas do estado estão 
equilibradas, que a 
ategoria dos servidores públicos reivindica 
direitos de forma inoportuna, pois contam com 

privilégios, e que as universidades públicas 
representam apenas gastos, e não investimento, 
por parte do estado. 
 Nesse sentido, é fundamental destacar a 
importância das IEES no desenvolvimento 
econômico e social das cidades e da região que 
sediam essas instituições, a fim de demonstrar o 
resultado do trabalho que envolve a dedicação 
de milhares de trabalhadoras e trabalhadores 
que atuam dentro e fora das salas de aula (sejam 
e s t u d a n t e s ,  t é c n i c o s ,  p r o f e s s o r a s  e 
professores), no âmbito do ensino, da pesquisa 
e da extensão. 
 Nesta edição, o SINDUEPG discute os 
principais pontos que revelam esse cenário de 
desmonte no esforço de esclarecer  a  

comunidade universitária dos desafios que se 
apresentam, tanto para a luta docente quanto 
para a gestão que deve assumir a reitoria no 
segundo semestre deste ano. O objetivo 
principal é alertar a comunidade universitária 
sobre qual será a pauta da luta e da resistência, 
sobretudo na defesa de uma universidade 
pública, gratuita e socialmente referenciada. 

S e g u n d o  a v a l i a  a  d i r e ç ã o  d o 
SINDUEPG, somente a partir de um discurso 
qualificado é possível contrapor e denunciar o 
que foram os anos de (des)governo Beto Richa e 
quais são os horizontes de uma política 
neoliberal de privatização daquilo que 
representa  o  pat r imônio  públ ico  dos 
paranaenses: as universidades estaduais do 
Paraná.
 
Contexto nacional e estadual

Para o movimento sindical, o desmonte 
das IEES/PR está fortemente articulado com a 
agenda de retrocessos do governo Temer, 
intensificada sobretudo após o golpe do 
impeachment, em 2016. 

Essa discussão está publicada no artigo 
“ A u t o n o m i a  e  fi n a n c i a m e n t o   d a s 
universidades do Paraná: a agenda regressiva 
do governo Beto Richa”, do professor Luiz 
Fernando Reis, da UNIOESTE, publicado na 
revista Universidade e Sociedade, disponível 
n o  l i n k : 
(http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/i

mp-pub-1188508619.pdf). 

desmontedesmonte

Destruição
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Calote 
na Data-base

Ataque à
autonomia

universitária

Rombo na
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na UEPG

Entre os principais pontos do desmonte 
das IEES/PR ou as várias faces desse processo 
(aqui analisados a partir da realidade da UEPG), 
estão: a precarização do trabalho docente; a 
destruição da carreira docente; o rombo na 
previdência estadual; o calote na data-base e o 
ataque à autonomia universitária. 

Os diferentes aspectos do desmonte 
estão fortemente articulados entre si por 
elementos-chave como o TIDE, Meta-4 e 
aposentadoria, entre outros. Nesse sentido, uma 
distinção se faz necessária  para sistematizar a 
análise e compreender o processo do desmonte 
na UEPG. 

 Na avaliação do número de professores 
colaboradores em relação ao de professores 
efetivos nos últimos onze anos, é possível 
perceber o injustificável crescimento de 131,5% 
para colaboradores, enquanto que o de efetivos 
aumentou apenas 14%.  

Mais problemático ainda é perceber o 
número crescente no quadro de colaboradores 
da UEPG. Em 2007 a porcentagem em relação 
ao total de professores foi de 12,4%, em 2017 
foi de 16,3% e em 2018 está no patamar de 
22,3%. Importante ressaltar que o índice de 
2018 ultrapassa o recomendado pela Lei 

Federal 12.425/2011 – a qual determina que: “O 
número total de professores (professores 
substitutos) de que trata o inciso IV do caput 
não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) 
do total de docentes efetivos em exercício na 
instituição federal de ensino”.

Nessa forma de cálculo, em 2007, 
considerando que todos os efetivos estariam em 
exercício (o que não se pode garantir), os 
colaboradores eram 14,2%. Em 2017, 19,5%. E 
em 2018, o salto foi para 27,8%!

Embora não exista uma lei estadual que 
d e t e r m i n e  o  l i m i t e  d e  p r o f e s s o r e s 
colaboradores, o sindicato defende que o ideal 
seria ao redor de 10%. Essa defesa está pautada 
no entendimento de que a presença dos 

colaboradores se dá para atender situações 
emergenciais, substituição temporária de 
efet ivos afastados por  motivos como 
aposentadoria, doença, licenças especiais ou 
caso de óbito. O ideal é que esse percentual seja 
distribuído de forma isonômica entre os 
departamentos.

Na UEPG, assim como nas demais 
I E E S / P R ,  o s  c o l a b o r a d o r e s  a t u a m 
majoritariamente em contratos de 20 horas e por 
isso ficam impossibilitados de integrarem o 
regime TIDE. Essa situação prioriza a atuação 
do colaborador em sala de aula (com atividades 
voltadas essencialmente para o ensino), 
excluindo-o das atividades de pesquisa e 
extensão. Além de sobrecarregar os professores 
efetivos, compromete o equilíbrio do tripé 
ensino, pesquisa e extensão.

O cenário é ainda mais grave porque 
embora não resguardados pela instituição no 
acesso à pesquisa e extensão (via TIDE), muitos 
desses profissionais acabam atuando como

As faces do desmonte na UEPG

Além do diagnóstico do desmonte, o movimento sindical avalia o cenário de luta diante das 
mudanças e as expectativas com respeito à instância governamental e a nova gestão da UEPG

Essa situação prioriza a 
atuação do colaborador em 

sala de aula, excluindo-o das 
atividades de pesquisa e 

extensão

Precarização do trabalho docente



5!

 

voluntários, com sobrecarga de trabalho. Tal 
condição leva, muitas vezes, o professor 
colaborador a buscar outras fontes de 
remuneração para garantir seu sustento, 
empurrando-o a uma condição por um lado 
injusta e perversa; e de outro, sem compromisso 
com a qualidade de seu pleno engajamento na 
vida universitária, prejudicando os alunos, a 
instituição e a sociedade.

Ainda conforme a Lei Estadual 
16.555/2010 que quantifica o número de cargos 
de professores necessários para cada IEES/PR, 
a UEPG deveria contar com 1.018 “Cargos de 
Professor de Ensino Superior da Carreira do 
Magistério Público do Ensino Superior do 
Paraná” (SIC). Essa determinação da lei, nos 
termos colocados no Art. 2º, está condicionada 
à disponibilidade orçamentária e financeira. 
Pelo parâmetro da lei, o déficit de professores 
efetivos na UEPG é atualmente 27,2 % (116 
professores com regime de 40 horas).

O crescimento da pós-graduação revela 
também o quadro de precarização das 
condições de trabalho. Enquanto o número de 
cursos de pós-graduação aumentou em 250% 
nos últimos dez anos, o quadro de professores 
efetivos não vem sendo reposto na mesma 
proporção. Ou seja, sobrecarga de trabalho para 
efetivos que garantem, pela qualificação, 
titulação e produtividade, a implementação e 
crescimento da pós-graduação.

Destruição da carreira docente
A questão da carreira docente é outro 

ponto a ser pensado para compreender o 
desmonte das  univers idades públ icas 
paranaenses, e o TIDE é central nessa 
discussão. A mudança da concepção do TIDE 
de Regime de Trabalho para gratificação 
representa o golpe mais duro não somente na 
car re i ra  docente ,  mas  no  pro je to  de 
universidade pública. 

É esse regime de trabalho de dedicação 
exclusiva dos docentes que garante a existência 
da universidade em sua essência: ensino, 
pesquisa e extensão. O trabalho desenvolvido 
por esses profissionais vai além dos muros das 
universidades, e impacta significativamente no 
desenvolvimento social e econômico das 
cidades e regiões onde estão sediadas as 
instituições. Esse impacto multiplicador dos 
investimentos nas IEES é comprovado por 
pesquisas demandadas pelo próprio governo, 
como por exemplo, a publicação de 2015 
organizada pela professora Dra. Augusta 
Pelinski Rahier, do Departamento de Economia 
da UEPG. Entre outros dados, a pesquisa dá 
conta de que a cada R$1 investido o estado  
conta com o retorno de R$4.
 Porém, essa não foi a visão do governo 
Beto Richa (PSDB) que, desde junho de 2016, 
resolveu reinterpretar a lei da carreira docente 
nas IESS/PR, sem trazer a discussão às partes 

interessadas. Em novembro de 2016, os 
sindicados e a APIESP ingressaram com pedido 
de revisão dessa decisão. 
 Em julho de 2017, por decisão unânime, 
o TCE manteve a interpretação do TIDE como 
gratificação, com natureza “de verba transitória 
e contingente”, o que implica em incorporá-lo 
de forma proporcional ao tempo usufruído para 
fins de aposentadoria e não pela integralidade, 
como defendem os sindicatos. A uniformização 
de jurisprudência entrou em vigor em 1º de 
julho, data da publicação do Acórdão 2847/16. 
 A afirmação do TCE, publicada no 
acórdão, compreende as atividades de pesquisa 
e extensão como tarefas desempenhadas 
eventualmente e de modo ocasional – de caráter 
transitório, suplementar. 
 Para a presidenta do SINDUEPG, 
Rosângela Petuba, além de um desrespeito aos 
direitos adquiridos e para fins de cálculos das 
aposentadorias, o entendimento do TCE sobre o 
TIDE demonstra uma concepção equivocada 
sobre a natureza do trabalho dos docentes nas 
universidades. “Ignora o entendimento  
consolidado sobre a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, inerente não 
somente às IEES/PR mas também como marca 
distintiva do exercício profissional do docente 
do ensino superior”, avalia Rosângela.
 Também importante destacar que é esse 
quadro altamente qualificado de profissionais 
com dedicação exclusiva que garante a disputa 
de editais – para convênios federais e estaduais 
n a  p e s q u i s a  e  p ó s - g r a d u a ç ã o  -  q u e 
representaram, em 2016, 49,8% da verba de 
custeio (ver quadro custeio por fonte). 

Na UEPG, mais de 80% dos professores 
efetivos atuam com dedicação exclusiva e o 
resultado pode ser aferido nos indicadores da 
excelência na pesquisa, cursos de graduação 
com elevadas avaliações e o crescimento 
significativo da pós-graduação.

Os servidores públicos paranaenses 
jamais esquecerão o dia 29 de abril de 2015. Foi 
um dia de massacre moral, psicológico e físico 
aos trabalhadores e trabalhadoras que 
protestavam no Centro Cívico, contra o assalto 
sem precedentes ao fundo previdenciário dos 

servidores. Nesse dia, o governo Beto Richa, no 
início do seu segundo mandato, enviou para 
votação na ALEP a reforma no sistema 
previdenciário estadual. A Lei 18.469/2015 
transferiu do Fundo Financeiro para o 
Previdenciário 33,5 mil servidores com idade 
acima de 73 anos à época. 

Ocorre que esses inativos eram pagos 
pelo Tesouro Estadual e com a reforma o 
governo deixou de aportar à previdência os 
valores correspondentes a esses funcionários. 
Segundo Renato Follador, ex-secretário de 
Previdência do Estado do Paraná e responsável 
pela criação e implantação de diversos Fundos 
de Pensão como o Paranaprevidência, mês a 
mês o governo passou a sacar em torno de R$ 
145 milhões do caixa previdenciário, com data 
retroativa a janeiro de 2015.

Além do massacre em praça pública, que 
resultou em centenas de pessoas feridas (entre 
elas estudantes, professoras, professores, 
s e rv ido res ,  agen te s  admin i s t r a t ivos , 
sindicalistas e jornalistas) o governo deixa 
rombo de R$ 4,6 bilhões na Paranaprevidência. 

 Desde 2015 não há reposição da inflação 
no pagamento dos salários desses servidores 
públicos paranaenses. Em 2016 o governo Beto 
Richa, em mais um descumprimento da 
Constituição Federal e a Lei Estadual 
1 8 . 4 9 3 / 2 0 1 5 ,  s u s p e n d e u  p o r  t e m p o 
indeterminado através da Lei 18.907/2016 (Art. 
33), a revisão geral dos salários dos servidores 
públicos estaduais. Tal medida resultou em 
perda salarial de 8,5%. O reajuste deveria ter 
sido pago em janeiro e maio de 2017. A previsão 

dessa lei é de que o congelamento salarial siga 
até 2020.

Em agosto de 2017, a Assessoria 
Jurídica do Andes-Regional Sul ingressou com 
a segunda ação coletiva para cobrar o reajuste 
salarial em nome de toda a categoria. A ação 
determina que o Estado do Paraná passe 
imediatamente a realizar o pagamento referente 
ao reajuste anual devido, conforme previsão no 
Art. 3º da Lei Estadual 18.493/2015.  

Em 2016 o governo Beto Richa 

suspendeu por tempo 

indeterminado através da Lei 

18.907/2016 (Art. 33), a revisão 

geral dos salários dos servidores 

públicos estaduais
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Ato em 2017 - 2 anos do Massacre do dia 29 de abril

Rombo da Paranaprevidência

Calote na data-base 
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 A problemática em torno da inclusão de 
cinco das sete IEES no Sistema RH Meta-4 
(uma vez que a UNESPAR e a UENP quando 
criadas automaticamente foram incluídas no 
sistema), representa para o movimento docente 
sério ataque à autonomia universitária, um 
princípio constitucional (Artigo 207 da 
Constituição Federal de 1988 e Artigo 180 da 
Constituição Estadual de 1989).
 Para o movimento docente, o objetivo 
do governo com o Meta-4 é controlar a gestão 
das folhas de pagamento e da carreira dos 
docentes das IEES/PR. A versão de que o 
objetivo é dar mais transparência não se 
sustenta, uma vez que todos os dados de 
pagamentos e salários dos docentes estão 
disponíveis nos portais de transparência. 
Controlar as folhas de pagamento dá ao 
governo a possibilidade de cortar funções 
gratificadas, promoções e progressões, segundo 
seus critérios (essencialmente políticos) e, 

portanto, afrontando o poder de decisão das 
IEES/PR. 

 A reitoria da UEPG foi uma das 
primeiras a enviar os dados qualificados para a 
inclusão no sistema Meta-4. Essa decisão foi 
denunciada na edição do Fala Docente de  
agosto/2017, uma vez que a reitoria não tratou 
de forma democrática o assunto. Na tarde do dia   
11 de maio, mesmo dia em que 80% dos 
docentes paralisaram as atividades para 
protestar contra o Meta-4 e o entendimento do 
TCE sobre o TIDE, o reitor Carlos Luciano 
Sant'Ana Vargas anunciou, ao final da reunião 
unificada dos Conselhos Universitários 

(COU's), realizada em Londrina, que a reitoria 
já havia enviado os dossiês da UEPG para o 
governo. 
 No último dia 06 de abril, o Supremo  
Tribunal Federal (STF) negou o seguimento ao 
Recurso Extraordinário proposto pelo governo 
do estado contra o Acórdão do Tribunal de 
Justiça do Paraná, de 1992, que assegura 
autonomia à Universidade Estadual de Maringá 
e à Universidade Estadual de Londrina. 

A decisão do STF confirma o acerto das 
lutas dos sindicatos e dos movimentos 
e s tudan t i s  que  v inham ex ig indo  um 
posicionamento das reitorias na defesa da 
autonomia das universidades, que foi ameaçada 
pelos decretos do governo Beto Richa. No caso 
da UEL, vários ofícios foram encaminhados à 
reitoria e ao Conselho Universitário solicitando 
que a Universidade utilizasse o Acórdão de 
1992 para contrapor as medidas do governo. 

A versão de que o objetivo é dar 
mais transparência não se 

sustenta, uma vez que todos os 
dados de pagamentos e salários 

dos docentes estão disponíveis nos 
portais de transparência

 

 O diagnóstico apresentado é resultado 
do trabalho da direção do SINDUEPG na busca 
histórica e sistemática de informações junto ao 
governo, reitoria e outros órgãos. Exemplo 
desse esforço foi o painel organizado em 
conjunto com o SINTESPO e DCE, no dia 03 de 
abril, quando foram apresentados dados sobre o 
desmonte  das  univers idades  públ icas 
paranaenses nos anos do governo Beto Richa 
(PSDB.
 De toda forma, o diagnóstico não se 
esgota e não se apresenta por completo, uma vez 
que outros dados importantes podem contribuir 
para avaliações do cenário local e suas 
demandas. Mesmo assim, qualifica o debate e 
a ler ta  a  comunidade univers i tár ia  da 
importância de lutar e resistir contra o desmonte 
das IEES/PR, mantendo-as públicas, gratuitas e 
integralmente compromissadas com uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
 Nesse sentido, o SINDUEPG avalia que 
é preciso pressionar para que a governadora 
Cida Borghetti (PP) possa discutir com o 
movimento sindical as principais demandas 
acima indicadas e relacionadas ao desmonte das 
IEES/PR. O Comitê em Defesa das IEES/PR já 
encaminhou ofício solicitando reunião para 
tratar dessas demandas. Segundo informações 
publicadas no jornal Folha de Londrina, a 

governadora estuda adiar a votação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, que 
já tramita na ALEP, para assim ampliar as 
negociações com os mais de 300 mil servidores 
públicos estaduais, entre ativos e aposentados. 

Sobre a nomeação do secretariado do 
governo Cida Borghetti, até o dia 26 de abril, 
dos 27 principais cargos 12 foram substituídos. 
Das secretarias que interferem diretamente nas 
demandas do movimento sindical, ocorreram 
mudanças na Procuradoria Geral do Estado 
(nomeado Sandro Kozikoski no lugar de Paulo 
Sergio Rosso), na Casa Civil (Dirceu Sperafico 
no lugar de Valdir Rossoni), na Secretaria da 
Fazenda (George Tormin atende interinamente 
no lugar de Mauro Ricardo Costa). Na 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior ainda não há nome definido para 
assumir o posto, antes ocupado por João Carlos 
Gomes. Da mesma forma, o Paranaprevidência 
aguarda nomeação do cargo antes ocupado por 
Wilson Luiz Quintero. 

Quanto à nova gestão da reitoria o 
SINDUEPG compreende que é preciso a defesa 
convicta no discurso e na prát ica da 
universidade pública, gratuita e socialmente 
referenciada. Segundo Rosangela Petuba, é 
fundamental “um modelo de gestão, posturas 
políticas e institucionais que apostem no 
crescimento e não no acanhamento institucional 
diante das grandes questões que envolvem a 
sobrevivência e a defesa da universidade”, 
avalia a presidente do sindicato.

O SINDUEPG defende que a concepção 
de universidade pública deve determinar uma 

gestão democrática e combativa em prol da 
autonomia universitária e do financiamento 
público, recusando com veemência todas as 
práticas privadas e privatistas dentro da 
universidade. Nesse sentido, a próxima gestão 
pode fazer a diferença na luta como assim 
fizeram os reitores da UEL e da UEM, que 
enfrentaram o governo e, junto à comunidade 
acadêmica, lutaram na defesa da autonomia da 
universidade por compreendê-la como um 
património público. 

“Compreendemos por fim, que a UEPG 
deve assumir o seu protagonismo social na 
cidade e na região como um espaço de produção 
de saber, de tecnologia, mas acima de tudo na 
difusão e na reafirmação de valores humanistas 
e democráticos, face à avassaladora onda de 
c o n s e r v a d o r i s m o  e  r e t r o c e s s o  n o 
reconhecimento de direitos e avanços forjados 
pela sociedade brasileira nas últimas décadas”, 
afirma Rosângela. 

Para o movimento docente, a defesa do 
patrimônio construído pela sociedade, dos 
direitos humanos, do meio ambiente e da escola 
pública não pode ser mera retórica institucional. 
Cabe a uma Instituição Pública de Ensino 
Superior ser um farol, um lugar decisivo de 
produção de sentidos, práticas e narrativas na 
c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  m a i s 
democrática, mais esclarecida e menos 
desigual.

Expectativa em relação ao governo estadual 
e à nova gestão UEPG

o SINDUEPG avalia que é 
preciso pressionar para que a 
governadora Cida Borghetti 

(PP) possa discutir com o 
movimento sindical as 

principais demandas das 
IEES/PR

Ataque à autonomia universitária
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 Comunidade debate as faces do desmonte na UEPG
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A falta de segurança para quem circula no Campus Uvaranas passa por compreender 

as condições que geram um estado de alerta no próprio ambiente e propiciam o esvaziamento deste espaço

Estado de alerta no Campus Uvaranas: 
as condições do ambiente de trabalho e estudo na UEPG

Descuido e abandono de áreas externas no Campus de Uvaranas = área externa do Bloco L

 Para além das ocorrências de violência 
registradas no Campus de Uvaranas da UEPG, o 
Sinduepg alerta para a necessidade de 
compreender as condições que, no próprio 
ambiente, geram um estado de alerta e 
favorecem o esvaziamento do espaço coletivo. 
Dessa forma, considerar o campus e seu entorno 
como uma ampla questão de urbanização na 
busca de soluções que proporcionem um 
ambiente de condições de acesso seguras, com 
vias iluminadas, rotas inteligentes, transporte 
integrado e promoção de espaços de consumo e 
de atividades culturais. 

Principais reivindicações
Em virtude de dois casos de tentativa de 

assalto envolvendo estudantes, ocorridos em 
março deste ano, o curso de Licenciatura em 
Física da UEPG publicou uma nota cobrando 
medidas de segurança por parte da reitoria.  
Conforme declarou o coordenador do curso, 
professor Sandro Ely Pinto, o colegiado do 
curso reivindica o comprometimento da 
administração da UEPG em disponibilizar 
serviços como atendimentos ambulatoriais, 
técnicos e administrativos também durante o 
turno da noite,  como por exemplo,  a 
PROGRAD e a prefeitura, entre outros. 
Segundo ele, a falta desses atendimentos 
intensifica o sentimento de abandono do 
Campus Uvaranas no período noturno.

Sandro considera que o desamparo 
institucional prejudica o trabalho dos 
professores, o que compromete o processo de 
ensino, pesquisa e extensão. “Estamos correndo 
riscos diariamente. O Bloco L está abandonado 
durante à noite. Não tem tantas aulas aqui, mas 
os professores fazem pesquisa neste local. 
Houve casos de colegas que pararam de realizar 
as atividades dos grupos de pesquisa por 
questão de segurança, com receio de ficar aqui 
no período noturno”, ressalta Sandro.

A professora do Departamento de 
Química, Karen Wohmath, também expressa o 
sentimento de insegurança em dar aulas no 
período noturno, no Bloco L. Ela relata que 
ficou assustada quando duas pessoas, que não 
identificou como estudantes, servidores ou 
professores, entraram na sala de aula. “Sempre 
me deparo com pessoas observando a minha 
aula e isso gera um clima de insegurança, de 
desconforto.  A situação desmotiva os 
professores e dificulta a permanência na 
universidade. Eu tenho que pedir a um técnico 

que me acompanhe até meu carro, pois ir 
sozinha eu tenho muito medo”, ressalta Karen.

Karen e Sandro, também reclamam do 
descuido com a vegetação na área externa do 
Bloco L que cresce em volta do prédio e da 
precária iluminação. “Como aqui tem muitos 
arbustos e é um local espaçoso, muitas vezes os 
assaltantes se escondem rapidamente, o que 
dificulta percebê-los”, alega Karen. A 
professora de Biologia, Jesiane S. Batista, 
também comenta a situação das aulas noturnas 
em Uvaranas: “é um descaso total! No Bloco M 
a cantina fecha cedo, o xerox mal funciona.  
Muitas vezes, como 'medida de segurança' 
orientam que os alunos devem ter aulas 
reduzidas!”, conta a professora. 

O quadro de abandono também afeta 
pessoas que frequentam a universidade para 
praticar esportes ou lazer, como acontece no 
Bloco G, de Educação Física. Nesse local está a 
pista de atletismo, onde são ofertadas à 
comunidade práticas esportivas ministradas por 
alunos e professores, muitas delas no período 
noturno. O bloco de Educação Física é um dos 
mais isolados do campus, além da iluminação 
também ser insuficiente. 

A secretária executiva, Letícia Antunes, 
frequenta a pista de atletismo nos fins de tarde e 
relata: “eu gosto muito de caminhar na pista, até 
porque é um local aberto, que satisfaz os meus 
anseios já que o objetivo é praticar caminhada. 
Porém, os postes de iluminação são altos e 
acabam nem iluminando corretamente. E como 
às vezes a pista esvazia, então eu fico com medo 
de permanecer por lá sozinha”, diz Letícia. 

Clara do Prado, representante do 
Diretório Central dos Estudantes – DCE/ 
Gestão Desatando Nós, afirma que “há casos de 
pessoas que não denunciam a violência por 
medo, ou até por acharem 'bobeira' ou algo 
normal”. Nesse sentido, os números oficiais não 

dão conta de mapear a realidade, o que torna a 
resolução do problema ainda mais complicada 
e, aparentemente, menos urgente. 

S e g u n d o  d a d o s  d o  S e t o r  d e 
Conservação, Segurança e Apoio da Prefeitura 
do Campus, em 2017 foram registrados 4 
roubos, 37 abordagens, 7 furtos, 6 tentativas de 
roubo ou furto e 93 ocorrências diversas (portas 
que ficaram abertas; alarmes de carros que 
disparam; animais que entram nos blocos; 
pedidos de informações feitos aos vigilantes, 
entre outros). 

Projeto Rota Segura: comunidade aguarda 
conclusão das obras
 Segundo informações da Pró-Reitoria 
de Planejamento (PROPLAN) o projeto em 
andamento 'Rota Segura', visa melhorar alguns 
caminhos percorridos pelos usuários do 
Campus Uvaranas considerados como os mais 
críticos, com iluminação precária e maior fluxo 
de alunos, principalmente no período noturno. 
A ideia partiu do movimento estudantil da 
universidade e a finalização das obras deveria 
ocorrer no início de abril, mas até agora não foi 
entregue. 

Gabriela Nazureki, pró-reitora da 
PROPLAN), o motivo do não-cumprimento do 
prazo foi devido à quantidade de chuvas em seu 
período de execução. “Como praticamente em 
todo o mês de janeiro choveu, a empresa 
responsável pela obra não conseguiu cumprir o 
cronograma de execução”, diz Gabriela. Assim, 
a nova previsão de conclusão da obra ficou para 
o mês de maio deste ano. Atualmente, ela se 
encontra na fase de instalação da fiação 
subterrânea, com a abertura de valetas e 
colocação de condutores. Em seguida vem a 
instalação dos postes e lâmpadas. 
 Para facilitar a locomoção das pessoas 
no Campus Uvaranas, entre os anos de 2013 e 
2014, houve a circulação de um ônibus 
universitário, gratuito, apesar de não ter 
funcionamento noturno. No entanto, segundo 
informações da PROPLAN, a atividade foi 
interrompida devido a redução orçamentária da 
instituição. 

Estado de alerta: 
 A assessoria do Sinduepg entrevistou o 
psicólogo Kleberson Buenos Aires para 
compreender como a falta de segurança no 
campus pode comprometer as condições de 
trabalho, estudo e permanência no local.  
 Segundo ele, no 'estado de alerta' as 
pessoas ficam muito mais ansiosas, com mais 
medo do que elas teriam numa situação outra. 
“Os cuidados acabam se redobrando. Essa 
sensação é mais de angústia e ansiedade, por 
pensar que qualquer coisa ruim pode acontecer 
a qualquer momento. A falta de iluminação, 
local deserto, não ter uma movimentação de 
pessoas gera um estado de angustia e alerta. A 
pessoa já sai da sala com a sensação de que pode 
ser assaltada, que tem um risco de estupro, etc”, 
avalia Kleberson.
 Segundo ele, essa situação se dá, 
sobretudo, no imaginário coletivo, a partir de 
fatos que ocorreram dentro da universidade e 
alimentam um 'estado de alerta'.
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A vegetação invade espaços de circulação 
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Carmen Hein de Campos, advogada doutora em 
Ciências Criminais e consultora da CPMI-VCM.

“A tipificação em si não é uma medida de 

prevenção. Ela tem por objetivo nominar 

uma conduta existente que não é conhecida 

por este nome, ou seja, tirar da 

conceituação genérica do homicídio 

um tipo específico cometido contra as

 mulheres com forte conteúdo de gênero. 

A intenção é tirar esse crime da invisibilidade.”

Por que tipificar como FEMINICÍDIO?

 

 
 O caso de feminicídio ocorrido na 
manhã do dia 06 de abril em Ponta Grossa, que 
vitimou a estudante do 5º ano do Curso de 
Agronomia da UEPG Nathalia Deen, revela que 
embora a lei garanta a tipificação do crime, há 
ainda resistência quanto à utilização do termo. 
O ex-namorado da estudante,  Mateus 
Gonçalves, aluno do mesmo curso, foi 
denunciado como autor do crime pelo 
Ministério Público do PR.
 Uma das  formas de res is tência 
identificadas é como o ocorrido é noticiado, 
levando em conta que o jornalismo é também 
um campo de produção de conhecimento e tem 
papel  fundamental  no sentido de dar 
visibilidade a temas de relevância social. 
Portanto, uma das reivindicações dos 
movimentos sociais é que o termo seja tratado 
nas notícias que envolvem homicídio feminino, 
em circunstâncias como as do caso da Nathalia, 
como “feminicídio”. 

Feminicídio: uso do termo na imprensa 
local 

Num breve levantamento feito pelo 
Sinduepg sobre como a imprensa local tratou o 
termo, verifica-se que dos dois principais 
portais de notícias da cidade, o portal aRede 
utilizou a palavra feminicídio no decorrer do 
dia, sendo que de seis notícias publicadas, três 
usaram o termo correto. No portal do Díário dos 
Campos, das três notícias publicadas nenhuma 
delas trata a morte da estudante como 
feminicídio, empregando uma abordagem 

semelhante à da assessoria de imprensa da 
UEPG. 

No portal de notícias da UEPG não foi 
utilizado o termo feminicídio, e o fato é tratado 
com expressões que não fazem distinção de 
gênero que neste caso esclarece as condições do 
crime, como por exemplo: “fatos envolvendo 
alunos de Agronomia”. Em outro trecho 
descreve o feminicídio como “morte de aluna” e 
“morta de forma trágica”. 

Nesse levantamento é possível avaliar 
que não é usual, por parte da imprensa local, o 
reconhecimento da ocorrência de casos de 
feminicídio, tal como previsto na Lei 
13.104/2015. 

Conforme a professora coordenadora do 
grupo de Jornalismo e Gênero da UEPG, Paula 
Rocha, quando a imprensa omite a tipologia do 
crime, que neste caso, trata-se do estágio final 
de uma violência contra a mulher, não dá 
visibilidade a um problema que é recorrente na 
sociedade. “A imprensa é responsável por dar 
visibilidade aos fatos ocorridos. Se ela não 
representa os acontecimentos da forma como 
aconteceram, deixa de praticar uma de suas 
funções sociais de cobrar mudanças na 
sociedade, como por exemplo, a criação de 
novas políticas públicas para a diminuição dos 
casos de feminicídio. Além disto, ao naturalizar 
o fato, como sendo um homicídio comum, a 

imprensa  r ep roduz  e  r e fo r ça  v i sões 
preconceituosas e estereótipos. Nesse sentido 
não  con t r i bu i  pa ra  que  o  t ema  se j a 
problematizado e para que haja mudanças”, 
analisa a professora.

Chama a atenção também que nem 
mesmo a universidade utiliza o termo em 
questão em seu canal de veiculação de notícias, 
mesmo representando um lugar de produção de 
conhecimento, discussões e atendimento 
específicos sobre a temática de gênero e 
violência contra a mulher. A UEPG abriga 
coletivos de pesquisa e extensão como o Grupo 
de Pesquisa Jornalismo e Gênero, o Grupo de 
Estudos Territoriais – GETE, o Núcleo de 
Estudos da Violência contra Mulher - 
NEVICOM, o Laboratório de Estudos de 
Gênero, Diversidade, Infância e Subjetividades 
-  LAGEDIS e o Núcleo Maria da Penha – 
Numape. Neste caso, ao não tratar como 
feminicídio, perde-se a oportunidade de, 
mesmo em um momento de luto e comoção, 
fortalecer o papel institucional de liderar uma 
luta contra uma angustiante realidade de 
violência contra a mulher.

Segundo a professora Joseli Maria 
Silva, do Departamento de Geociências e 
pesquisadora do GETE, o feminicídio é o 
último estágio de violência contra a mulher, 
havendo uma trajetória de outras violências 
a n t e r i o r e s  q u e  s ã o  v i v e n c i a d a s  e m 
relacionamentos abusivos. “Creio que lutar 
contra o feminicídio é algo que deve ser 
contemplado em políticas mais amplas e de 
longo alcançe social. É preciso construir 
políticas públicas de educação em relação a 
equidade de gênero desde a tenra infância. Na 
universidade, por exemplo, nunca houve uma 
gestão seriamente comprometida em promover 
ações efetivas para desmantelar poderes que 
estão arraigados e naturalizados nas nossas 
relações cotidianas. A violência contra mulher  
faz parte do nosso cotidiano acadêmico. 
Infelizmente a comunidade universitária teima 
em não dar atenção”, avalia Joseli.

Precisamos falar 
sobre feminicídio, sim!

 Nesse contexto de disputa com a 
eleição da nova diretoria do Andes-SN, é 
fundamental destacar a trajetória histórica da 
ent idade,  contada no documentár io 
“Univers idade  púb l i ca ,  t raba lho 
acadêmico e Crítica Social”. 
 Produzido para o marco dos 30 anos, 
ocorrido em 2011, seu conteúdo diz muito 

sobre a luta e resistência do Andes ao longo de 
mais de três décadas, quando manteve a sua 
autonomia, independência e coerência na luta 
pelos direitos dos docentes e também pelo 
ensino superior público e de qualidade no 
país.
 O documentário está disponível no 
canal do Youtube (Sinduepg Sindicato).

Universidade pública, 
trabalho acadêmico e Crítica Social. 

#BetoRichaNuncaMais

Foto: José Tramontim (Lente Quente/UEPG) Foto: José Tramontim (Lente Quente/UEPG)Foto: André Lopes(Lente Quente/UEPG)
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Estudantes e docentes em vigília na noite de 06 de abril

Fonte: Agência Patrícia Galvão (Dossiê Feminicídio)

3 anos


