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 Foi realizado, na terça-feira, dia 14/06, às 19h, um evento do Fórum de 

Pós-Graduandos da Universidade Federal do Paraná, sobre a contrapartida 

das Bolsas de Pesquisa do REUNI, destinadas a estudantes de Pós-

Graduação Stricto Sensu. O evento aconteceu no Auditório de Administração, 

Centro Politécnico, tendo como foco discutir e esclarecer quais as atividades 

concernentes aos estudantes de pós-graduação que possuem a bolsa REUNI, 

e sua relação com os estudantes da graduação. 

 O evento foi construído a partir de uma reunião com o Prof. Dr. Edilson 

Sérgio Silveira, coordenador geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, no qual os representantes do Fórum destacaram a importância de se 

realizar um evento para esclarecer seus direitos bem como seu compromisso 

dentro da Universidade como bolsista de pesquisa. 

 O reconhecimento da ideia também pôde ser observado por ocasião do 

auditório lotado, em torno de 280 presentes, no qual se encontravam, em sua 

maioria, estudantes de pós bolsistas REUNI, e coordenadores de cursos de 

graduação e pós. 

 A mesa foi composta por um representante do Fórum, coordenadores 

dos cursos de graduação e pós, e representantes dos Fóruns dos 

coordenadores de graduação e pós. Depois das devidas apresentações, os 

representantes da mesa apresentaram as atividades que os bolsistas REUNI 

devem desempenhar, juntamente com as turmas de graduação. Desta forma, a 

resolução 10/08 do CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), prevê 

que os bolsistas mestrandos realizem duas horas semanais nestas atividades e 

os doutorandos, quatro horas semanais. As disciplinas selecionadas para que 

os bolsistas realizem suas atividades são as que apresentam maiores índices 

de reprovação ou desistência, sendo que isto deve ser feito por meio de 

Estágio de Docência ou monitoria e apoio nas disciplinas. Esta iniciativa é 

realmente colocada como uma obrigação, para atingir uma das metas do 

REUNI, os 90% de aprovação.   



 Em seguida, foi apresentada a carta de diretrizes do Fórum de Pós-

Graduandos e, na seqüência, o evento foi aberto para participação dos 

presentes. 

 Houve muitas perguntas, críticas e sugestões sobre a contrapartida 

REUNI, estas vindas tanto dos estudantes quanto de alguns coordenadores 

dos programas. A maior discussão foi sobre a quantidade de horas e o que 

realmente o bolsista deve fazer nestas atividades com os estudantes de 

graduação. O que foi apontado pelos estudantes é o fato de estarem fazendo 

trabalhos administrativos ao invés de atuarem com pesquisa, ou também, 

substituírem professores concursados, ministrando disciplinas sem nenhuma 

orientação docente. O fato é que os bolsistas da pós-graduação têm um 

compromisso com a pesquisa, e estas atividades que não condizem com seu 

dever faz com que as pesquisas na Universidade se torne precária. 

 Também foi ressaltado que as atividades dos bolsistas REUNI 

juntamente com os estudantes da graduação não é garantia de que o número 

de reprovações e evasões será reduzido, e que isto é colocar muita 

responsabilidade para os estudantes da pós. O que foi mencionado pelos 

próprios coordenadores dos programas de pós presentes, é que muitas das 

informações da Resolução do CEPE estão confusas e não deixam claro as 

atividades concernentes aos bolsistas. Outra consideração é que muitas vezes 

os estudantes fazem seu Estágio de Docência ou tutoria e apoio em atividades 

extra-classe em disciplinas que não estão relacionadas ao seu projeto de 

pesquisa, argumentação esta que coloca mais uma justificativa para que a 

contrapartida REUNI seja revista. 

 O Fórum de Pós-Graduandos gostaria que mais coordenadores da 

graduação e da pós tivessem participado do evento, pois há muito 

desconhecimento sobre a contrapartida, sendo que os absurdos apontados 

estão ocorrendo, na maioria das vezes, por ocasião das falhas destas 

coordenações.  

 Os presentes apontaram algumas sugestões para as propostas de 

diretrizes do Fórum. Estas alterações, entre outros itens, farão parte da pauta 

da próxima reunião do Fórum, que acontecerá dia 02/07, às 14h no 4º andar do 

DCE (Diretório Central dos Estudantes), situado na Rua Amintas de Barros, 



próximo à Reitoria. Destas alterações será elaborado um documento para ser 

levado ao CEPE. 

 O Fórum de Pós-Graduandos da UFPR agradece aos participantes do 

evento e convida os interessados a participar das reuniões, para construir 

juntos um espaço coletivo que aproxime os estudantes da Pós-Graduação de 

seus direitos e deveres dentro da Universidade. 

Para saber mais sobre nossas atividades, acessem nosso blog: 

www.fpgufpr.wordpress.com 

 


