
CARTA à ALEP POR ACASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA “OS DESAFIOS DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO PARANÁ” 

O Comitê Estadual em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná, instância 
política e organizativa das entidades representativas dos docentes, técnicos e estudantes 
das Universidades Públicas Estaduais avalia que vivemos um momento de amplo e 
profundo ataque à autonomia das universidades, articulado em várias instâncias do poder 
do Estado, com o objetivo de submetê-las ao controle político do governo e desmontar 
esse patrimônio público do povo paranaense. 

As universidades se espalham por todo o interior do estado e, além de formar 
profissionais graduados para seu desenvolvimento em diversas áreas, atuam como 
instrumento de realização das políticas públicas atendendo toda a população paranaense 
nos campos da educação, da saúde, da cultura, das artes, dos esportes e da promoção da 
cidadania. 

Tais ações são desenvolvidas pelos docentes através de seus projetos de ensino, de 
pesquisa e de extensão, com a participação e o suporte dos técnicos e dos estudantes, 
numa eficiente combinação que atinge e transforma a vida de milhões de paranaenses, 
produz e dissemina ciência, conhecimento e técnica. 

Nesse sentido, a interpretação da dedicação exclusiva docente como gratificação e 
não como regime de trabalho, como sempre vigorou, provocará forte prejuízo para a 
consecução dos objetivos de promover o desenvolvimento e a transformação social, 
econômica, politica e cultural do Paraná e do Brasil, pois, destruirá a carreira dos docentes. 

Já a captura da folha de pagamento das universidades, pela introdução do sistema 
de recursos humanos informatizado Meta 4, além de liquidar a autonomia de gestão 
inscrita na CF de 1988 trará como consequência o aniquilamento do exercício da gestão 
democrática e da plena autonomia didático-cientifica, previstos nas constituições federal 
e estadual, inviabilizando a liberdade de produção e difusão do conhecimento, a liberdade 
de experimentar e pensar, fundamentais ao exercício da atividade universitária. Tais 
iniciativas do governo estadual criaram um impasse e uma crise envolvendo as 
universidades. 

No sentido de resolvê-los, os sindicatos que compõem o Comitê estão dispostos a 
dialogar com o governo do Estado e com os reitores sobre a gestão das universidades, bem 
como promover a uniformização dessa gestão nas sete universidades.  O Comitê Estadual 
em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná entende, porém, que este diálogo deve 
ocorrer respeitando o princípio constitucional previsto nos artigos 207 e 180 das 
constituições federal e estadual, respectivamente, com o objetivo de garantir o exercício 
da autonomia universitária e o acordo assinado entre governo e sindicatos em 2015 que 
prevê a retirada das universidades (UENP e UNESPAR) do sistema de RH Meta4, como 
primeira ação de uniformização, e com a tramitação do projeto de Lei proposto pela SETI, 
que assegura o TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) como regime de trabalho da 
carreira docente.   
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