Ofício Nº 66/APIESP.

Curitiba, 11 de julho de 2017.

Senhor Governador:
Por acreditarmos na possibilidade de superação do momento difícil que atravessamos, em
especial, do impasse criado frente às decisões políticas de instâncias governamentais e o
posicionamento das nossas Universidades em relação ao sistema RH Meta4, vimos apontar
alternativas, em busca da retomada efetiva das negociações com o Governo do Estado, a partir
das proposições apresentadas em reunião ocorrida no último dia 06 de junho, como seguem:
Conforme considerado pelo próprio Governo do Estado, propomos que o Governador do Paraná
INSTALE, DE IMEDIATO, um Grupo de Trabalho com a incumbência de, no prazo de 90 (noventa)
dias, discutir, construir e apresentar uma proposta de Autonomia Universitária, para o que
também terá que considerar, na discussão, o sistema Meta4.
Além dessa medida, que sinalizaria para a predisposição ao diálogo, a retomada da prática
democrática e o respeito aos princípios Constitucionais, entendemos:
−

−

ser imprescindível a suspensão, também imediata, da exigência condicionante do Governo
de encaminhamento de dados para compor o estudo da inserção das IEES no Sistema RH
Meta4, por parte das Universidades que ainda não o fizeram;
a própria suspensão da inclusão das IEES no Sistema, pelo período de trabalho de 90
(noventa) dias, como anteriormente proposto.

Somando-se a esta medida, entendemos ainda, que se faz necessário a suspensão imediata do
bloqueio dos recursos orçamentários e financeiros impostos às três Universidades (UEL, UEM e
UNIOESTE). Considera-se, para tanto, que as decisões políticas de governo devem se dar em
consonância com as boas práticas de governança pública, e que é do entendimento de todos,
que estas práticas não podem travar a capacidade institucional ou bloquear ações fundamentais
que buscam dar cumprimento às finalidades universitárias de ensino, pesquisa e extensão, tão
importantes e fundamentais à educação de ensino superior público.
Em face de uma postura de diálogo e de construção de uma plena gestão autônoma da educação
nas Universidades, o Governo teria as condições necessárias para a pronta continuidade à
tramitação do Projeto de Lei proposto pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
– SETI que assegura o Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, como Regime de Trabalho
na carreira docente, frente à necessidade de resolver as interrupções processuais e os entraves
criados e vivenciados no presente momento.
Por último, entendemos que devem ser parte deste Grupo de Trabalho os sete Reitores das
Universidades Estaduais, ao lado de representantes do Governo e representantes das três
categorias que compõem a comunidade universitária, os quais poderiam vir a ser indicados pelo
Comitê de Defesa do Ensino Superior do Paraná.
Desta forma, alimentamos a expectativa da retomada do diálogo e da negociação para a
implantação das melhores condições de crescimento, consolidação e a indispensável
contribuição das Universidades do Estado do Paraná para o desenvolvimento econômico e social
dos paranaenses.
Atenciosamente,

Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – Unicentro
Aldo Nelson Bona
Reitor
Universidade Estadual do Paraná – Unespar
Antonio Carlos Aleixo
Reitor
Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG
Carlos Luciano Sant´Ana Vargas
Reitor
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP
Fabiano Gonçalves Costa
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Ludoviko Carnasciali dos Santos
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste
Paulo Sérgio Wolff
Reitor

À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Richa
Governador do Estado do Paraná
Palácio Iguaçu,
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