
Moção de apoio à greve geral na Universidade Federal do Paraná 

 

O Fórum de Pós-Graduandos da UFPR (FPG/UFPR) vem, por meio desta moção, 
expressar a solidariedade e o apoio à luta dos servidores técnico-administrativos, dos 
professores e dos alunos da Universidade Federal do Paraná. 
 Desde meados de junho deste ano a UFPR vive um momento muito especial. A 
greve nacional dos servidores técnico-administrativos de diversas universidades 
brasileiras impulsionou em nossa universidade uma mobilização das outras categorias 
deixando cada vez mais claro o papel decisivo destes trabalhadores no cotidiano e na 
qualidade da educação pública além da necessidade de transformações mais 
profundas na universidade como um todo, incorporando também a greve dos 
professores e dos estudantes que agora compõe uma greve geral na UFPR. 
  Além das pautas nacionais, os técnicos reivindicam pautas locais como 
contratação de novos profissionais, redução da jornada de trabalho para 30 horas e 
regulamentação do adicional de periculosidade e insalubridade. Nacionalmente, o 
movimento grevista luta pelo aumento do piso salarial de 1,8 para 3 salários mínimos e 
contra a privatização dos espaços públicos através das terceirizações, que precarizam o 
atendimento da população e intensificam o trabalho técnico-administrativo. 

No caso do movimento dos professores, as principais reivindicações procuram 
dar conta da precarização do trabalho sofrida pela intensificação de seu trabalho, 
superlotação de salas de aula e a responsabilidade pelo cumprimento de tarefas 
administrativas, que, em tese, deveriam ser cumpridas pelos técnicos, que, também 
pela falta de contratação, não conseguem dar conta de todo o serviço. A ausência 
crescente de investimento público nas universidades federais e também pela 
implementação de programas como o REUNI fazem parte deste panorama. Os 
docentes têm desempenhado seus compromissos nesses programas, mas o Governo 
Federal não tem cumprido com a contrapartida necessária em infraestrutura e 
recursos humanos. Dentre as pautas locais estão a implantação de progressão 
automática na carreira, estabelecimento de limite máximo de alunos por sala de aula, 
diminuição do limite máximo de horas-aula, limitação de abertura de novas vagas caso 
não seja cumpridos os critérios estabelecidos e reserva de pontos equivalente na UFPR 
para garantir mudança de regime de trabalho dos docentes. 

O corpo discente, por sua vez, da UFPR se mobiliza reivindicando melhores 
condições de estudo, melhorias nas políticas de assistência estudantil e na 
infraestrutura da universidade, que expandiu nos últimos anos com o REUNI, mas com 
uma qualidade muito aquém da esperada, superlotando salas de aula e não investindo 
em equipamentos e laboratórios adequados, por exemplo. Há cursos de graduação de 
oito semestres que contam com um corpo docente de oito professores. Outros cursos, 
essencialmente técnicos e laboratoriais como o Tecnólogo em Biocombustíveis de 
Palotina, não têm laboratórios. Por isso, os estudantes aprovaram greve discente 
encorpando um movimento para construir numa universidade pública e de qualidade 
para todos que dela dependem, sejam técnicos, professores ou estudantes.  

O movimento unificado de greve na universidade possui demandas que são 
completamente legítimas e cruciais para a melhoria das condições de trabalho, ensino, 



estudo, pesquisa e extensão da universidade. Por mais que suas origens sejam 
setorizadas, estas demandas coletivas representam um real avanço nas condições de 
existência da universidade. Todas elas fazem parte de um movimento que não tem 
como objetivo prejudicar o andamento das atividades acadêmicas. Longe disso, a 
importância da greve (direito constitucional básico) está na conquista e na 
manutenção de direitos que estão sendo tirados dos trabalhadores e, assim, é uma 
forma legítima de lutar contra a exploração e a precarização que vivemos hoje na 
educação superior brasileira. Ou seja, o movimento grevista tem como objetivo a 
valorização de uma concepção de educação diferente da que está dada por uma 
universidade, além de pública, gratuita e de qualidade, que tenha um compromisso 
com a sociedade e que esteja aberta e que consiga produzir conhecimento e pesquisa 
de qualidade não apenas para os interesses de poucos, mas de toda a sociedade 
brasileira. 

Sabemos que a união destes segmentos da universidade encontra dificuldades 
históricas de se estruturar. Suas diferenças muitas vezes criam divisões que atrasam o 
atendimento de reivindicações que melhorem a condição de todos. Por isso saudamos 
a unificação dos segmentos que estão sendo precarizados na universidade nesta greve 
geral que merece sem dúvida o profundo respeito da comunidade já que a luta pela 
educação brasileira orientada pela idéia de uma sociedade cujo motor não seja o 
egoísmo e a avidez não tem preço. 

Dessa forma, o Fórum de Pós-Graduandos da UFPR manifesta seu apoio 
incondicional e irrestrito à greve geral de nossa Universidade, colocando-se junto 
desse movimento na luta por suas pautas e por uma sociedade verdadeiramente livre 
da exploração e pela igualdade das inteligências. 
 
Sem mais, 
 
 
Fórum de Pós-Graduandos da UFPR 
 
Curitiba, 18 de agosto de 2011. 
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