
FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

No início do ano de 2011, após detectar a necessidade de debates mais 

qualificados entre os/as estudantes de pós-graduação da UFPR, 

principalmente no que diz respeito às condições de estudo e aprendizado em 

nossa universidade, alguns/as alunos/as decidiram organizar uma reunião que 

tivesse esse objetivo. Nessa reunião, aquela necessidade ficou muito clara, 

pois havia demandas e reivindicações comuns a todos os programas que 

estavam ali representados. Assim, foi criado o Fórum dos Pós-Graduandos da 

UFPR, um espaço aberto de congregação dos estudantes de mestrado, 

doutorado, especialização e residência da UFPR, que, a partir das demandas 

que têm sido apresentadas e discutidas pelos/as estudantes, avalia como 

necessária a articulação de um Movimento Estudantil de Pós-Graduação que 

dê voz às lutas e reivindicações dos/as pós-graduandos/as da UFPR. 

Os princípios aqui descritos foram acordados pelos/as estudantes que têm 

construído o fórum com o objetivo de balizar nossa luta e atuação, mas com a 

clareza de que a organização estudantil se constrói na luta, no dia a dia dos/as 

próprios/as estudantes. 

 

Os princípios do Fórum de Pós-Graduandos da UFPR são: 

1) Respaldar os/as pós-graduandos/as em suas lutas, de modo a organizar o 

movimento estudantil de pós-graduação e as reivindicações dos/as 

estudantes. 

2) Refletir e discutir sobre os assuntos gerais referentes à pós-graduação. 

3) Lutar pela gratuidade de todos os cursos de pós-graduação na UFPR. 

4) Procurar aproximar o movimento estudantil de pós-graduandos com o de 

graduação, resguardando a autonomia de cada um. 



5) Lutar por condições adequadas de pesquisa, estudo e aprendizagem a 

todos/as os/as estudantes de pós-graduação. 

6) Lutar por uma Universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e 

socialmente referenciada. 

7) Discutir o papel das pós-graduações em uma Universidade pública no 

Brasil. 

 Discutir os objetivos da pós-graduação em uma Universidade pública 

 Garantia da pluralidade epistemológica nos cursos 

 Discutir o papel dos critérios de avaliação da CAPES 

8) Lutar pela transparência nos procedimentos administrativos referentes à 

pós-graduação da UFPR. 

 

Fórum de Pós-Graduandos da UFPR 

Curitiba, 30 de maio de 2011 


