
OO CCoommaannddoo SSiinnddiiccaall DDoocceennttee ((CCSSDD)),, ccoonnssttiittuuííddoo ppeellaass sseeççõõeess ssiinnddiiccaaiiss
SSIINNDDIIPPRROOLL//AADDUUEELL,, SSEESSDDUUEEMM,, AADDUUNNIIOOEESSTTEE,, SSIINNDDUUEEPPGG,, AADDUUNNIICCEENNTTRROO ee SSIINNDDUUNNEESSPPAARR,,
sseegguuee nnaa lluuttaa ccoonnttrraa aa mmiinnuuttaa ddaa LLeeii GGeerraall ddaass UUnniivveerrssiiddaaddeess ((LLGGUU)),, pprrooppoossttaa ppeellaa
SSuuppeerriinntteennddêênncciiaa ddee CCiiêênncciiaa ee TTeeccnnoollooggiiaa ((SSEETTII)) ddoo GGoovveerrnnoo ddoo PPaarraannáá..

ÉÉ ddee ggrraannddee aavvaannççoo qquuee aass ccoommuunniiddaaddeess uunniivveerrssiittáárriiaass ddee qquuaattrroo UUnniivveerrssiiddaaddeess
((UUnneessppaarr,, UUnniiooeessttee,, UUEEPPGG,, UUEELL)),, aattrraavvééss ddee sseeuuss ccoonnsseellhhooss ssuuppeerriioorreess,, tteennhhaamm
rreejjeeiittaaddoo eessssaa pprrooppoossttaa nneeffaassttaa ddoo GGoovveerrnnoo EEssttaadduuaall.. OO CCSSDD eessppeerraa qquuee aass ddeemmaaiiss
UUnniivveerrssiiddaaddeess vveennhhaamm aa ssee mmaanniiffeessttaarr ttaammbbéémm nneessssee aavvaannççoo,, nnaa ddeeffeessaa ddaa
aauuttoonnoommiiaa ddaa UUnniivveerrssiiddaaddee PPúúbblliiccaa ee GGrraattuuiittaa..

EEnnttrreettaannttoo,, éé iimmppoorrttaannttee ddeeiixxaarr ccllaarroo qquuee aallgguummaass ddaass aaddmmiinniissttrraaççõõeess ddaass
UUnniivveerrssiiddaaddeess ttêêmm aarrddiilloossaammeennttee ffeeiittoo jjooggoo dduupplloo.. LLeevvaaddaass aa rreejjeeiittaarr ffoorrmmaallmmeennttee aa
LLGGUU,, eemm rraazzããoo ddoo ppoossiicciioonnaammeennttoo ddee sseeuuss CCoonnsseellhhooss UUnniivveerrssiittáárriiooss,, aass
aaddmmiinniissttrraaççõõeess ttêêmm ssiinnaalliizzaaddoo eennvviiaarr oouu ttoorrnnaarr ppúúbblliiccaass ssuuppoossttaass ““mmeellhhoorriiaass”” aaoo
tteexxttoo,, aacceeiittaannddoo aa cchhaannttaaggeemm ddoo ggoovveerrnnoo ddee ssee eevviittaarr uumm ““mmaall mmaaiioorr””.. TTaall
eessttrraattééggiiaa ddúúbbiiaa eevviiddeenncciiaa oo ccaarráátteerr aappaarreenntteemmeennttee ddeemmooccrrááttiiccoo ee eessccaannccaarraa aass
cchhaannttaaggeennss ccoonndduuzziiddaass ppeellaass IInnssttiittuuiiççõõeess EEssttaadduuaaiiss ddee EEnnssiinnoo SSuuppeerriioorr ((IIEEEESS)) ddoo
PPaarraannáá..

OO CCSSDD aalleerrttaa aass ccoommuunniiddaaddeess uunniivveerrssiittáárriiaass aa ffiiccaarreemm aatteennttaass aaoo jjooggoo dduupplloo ee
ddeennuunncciiaa ooss vveerrddaaddeeiirrooss iinniimmiiggooss ddaa eedduuccaaççããoo ssuuppeerriioorr,, nnããoo aappeennaass oo ggrraannddee
iiddeeaalliizzaaddoorr ddaa mmiinnuuttaa ddaa LLGGUU,, oo ssuuppeerriinntteennddeennttee ddaa SSEETTII,, AAllddoo BBoonnaa,, mmaass ttooddooss
aaqquueelleess qquuee ttrraabbaallhhaamm ddee uummaa ffoorrmmaa oouu ddee oouuttrraa ppaarraa oo rreeffiinnaammeennttoo ddaa mmiinnuuttaa
ddaa LLGGUU ee ccoonnccrreettiizzaaççããoo ddeessssee pprroojjeettoo qquuee aallmmeejjaa rreedduuzziirr ddrraassttiiccaammeennttee oo ttaammaannhhoo
ddaass uunniivveerrssiiddaaddeess ppúúbblliiccaass ddoo PPaarraannáá ee ddeessttrruuiirr ppoorr ccoommpplleettoo aa ppoouuccaa aauuttoonnoommiiaa
uunniivveerrssiittáárriiaa qquuee aaiinnddaa rreessttaa ààss IIEEEESS..

PPoorr ffiimm,, oo CCoommaannddoo SSiinnddiiccaall DDoocceennttee eexxiiggee qquuee aa vvoonnttaaddee ddaass ccoommuunniiddaaddeess
uunniivveerrssiittáárriiaass sseejjaa rreessppeeiittaaddaa ee ccuummpprriiddaa ee rreeiitteerraa qquuee eessttaa mmiinnuuttaa sseejjaa aarrqquuiivvaaddaa..
OO CCSSDD ddeeffeennddee,, ssiimm,, qquuee ooss rreeaaiiss pprroobblleemmaass ddaass uunniivveerrssiiddaaddeess sseejjaamm ddeebbaattiiddooss ee
rreessoollvviiddooss.. NNããoo hháá tteemmppoo aa ppeerrddeerr.. AA cciiêênncciiaa ee oo eennssiinnoo ssuuppeerriioorr nnoo PPaarraannáá jjáá eessttããoo
eemm ssiittuuaaççããoo ccrrííttiiccaa,, ssoobb aattaaqquueess ttaammbbéémm ddoo GGoovveerrnnoo FFeeddeerraall,, ccoonnffoorrmmee ooss
rreecceenntteess ddrráássttiiccooss ccoorrtteess ddee bboollssaass ppaarraa ppeessqquuiissaass..

AA LLGGUU rreepprreesseennttaa uumm ffoorrttee ggoollppee pprriivvaattiizzaannttee.. DDeessttaa ffoorrmmaa,, oo CCSSDD nnããoo ssóó rreeiitteerraa oo
rreecchhaaççoo aa eessssee aattaaqquuee,, ccoommoo eexxiiggee ccoonnddiiççõõeess ppaarraa ccoonnttiinnuuaarr aa ccoonnttrriibbuuiirr ccoomm oo
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo cciieennttííffiiccoo,, eeccoonnôômmiiccoo,, ccuullttuurraall ee ssoocciiaall ddoo PPaarraannáá.. NNããoo àà LLGGUU!!

CCOOMMAANNDDOO SSIINNDDIICCAALL DDOOCCEENNTTEE DDEESSTTAACCAA RREEJJEEIIÇÇÃÃOO ÀÀ LLGGUU
EEMM QQUUAATTRROO UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS EESSTTAADDUUAAIISS DDOO PPAARRAANNÁÁ EE

RREEIITTEERRAA RREECCHHAAÇÇOO ÀÀ MMIINNUUTTAA DDAA SSEETTII
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