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OF.CESA/SER nr. 078/2019   Londrina, 26 de agosto de 2019. 

 

 
Senhora Diretora,  

 
 
Após reunião entre os membros deste Departamento, deliberou-se pelo 

posicionamento a seguir: 

 

 
DELIBERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL EM RELAÇÃO A 

SEGUNDA VERSÃO DA LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

ESTADUAIS DO PARANÁ. 

 

 

Em defesa intransigente da autonomia universitária, o Departamento de 

Serviço Social, em reunião extraordinária realizada em 12 de agosto de 2019, delibera 

pela rejeição de qualquer legislação que venha a alterar a natureza da Universidade 

e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e justifica seu 

posicionamento reiterando os seguintes pontos do Relatório Final do Seminário 

Estadual, ocorrido no dia 02 agosto de 2019,  

 

 

 

 

Ilma Sra.: 
Profª Drª Tânia Lobo Muniz  
Diretora do CESA 
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A proposta dos docentes, agentes universitários e estudantes 
presentes neste Seminário é que o governo do Estado do 
Paraná garanta o pleno financiamento público das IEES, 
conforme seus orçamentos anuais e cumpra os ditames da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei 11.713/1997 e 
suas alterações, notadamente as introduzidas pela Lei 
16.555/2010, respeitando as  especificidades e o percurso 
histórico de cada uma das universidades paranaenses. 
Reconhecendo, portanto, não só a legalidade, mas também a 
legitimidade do aparato legal existente, defendemos seu pleno 
cumprimento, rechaçando a necessidade de quaisquer outras 
legislações que as suplantem ou desconsiderem os princípios e 
diretrizes nelas contidos. 
Diante dos insistentes ataques governamentais aos serviços 
públicos e, em particular, às universidades públicas, novamente 
delineados e antecipados no PLC 04/2019 e na minuta da Lei 
Geral das Universidades, os participantes deste Seminário 
Estadual, por todos os motivos apontados acima, indicam o 
veemente rechaço ao PLC, à minuta e a qualquer outro 
dispositivo legal que tenha por finalidade – explícita ou velada – 
afrontar a autonomia, reduzir quadro de pessoal (docente ou 
agente universitário) ou contingenciar recursos das nossas 
IEES. (Relatório Final do Seminário Estadual sobre a Minuta de 
LGU). 

 

 Em relação a rejeição à segunda versão da Lei Geral das Universidades 

Públicas do Paraná – LGU, proposta para debate nas IEES, identificou-se que além 

de manter as restrições da autonomia universitária reforça a discricionariedade por 

parte do governo no estabelecimento da “metodologia de cálculo dos alunos 

equivalente”, mecanismo mediante o qual o governo pode restringir, quando lhe 

convier, a quantidade de docentes e técnicos, como dispõe Parágrafo Único do artigo 

17. 

 

 

Profa. Dra. Eliane Christine Santos de Campos 
Chefe do Departamento de Serviço Social 
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