
FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: I 

Data: 19/03/2011 

Local: Dom Pedro I 

Presentes: Lucas (Mestrando PPGE); Flávio (Mestrando de Contabilidade); Ana Paula 

(Mestranda da Geologia); Raquel (Doutoranda de Administração); Jennifer (Mestranda da 

Patologia Médica); Daniele (Mestranda da Farmacologia); Leoni (Mestranda da Farmacologia); 

Frank (Mestrando da Gestão de Informação); Ângela (Doutoranda da Genética); Marcelo 

(Mestrando PPGE); Patrícia (Mestranda de Ciências Farmacêuticas); Thiago (Doutorando da 

Física); Letícia (Mestranda da Gestão de Informação); Lívia (Mestranda PPGE); Bruno 

(Mestrando da Geografia). 

 

Pauta: 

1) Relato de cada programa 

2) Apresentação da campanha de bolsas da ANPG 

3) Listar pautas para unificar estudantes da pós 

4) Debate sobre a possível criação de uma APG 
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A reunião foi iniciada com uma fala do mestrando Lucas, sobre os fatos que fomentaram a 

iniciativa de se reunir os diferentes programas de pós-graduação da UFPR, dentre os quais 

foram citados e exame de proficiência em línguas e questões relacionadas às bolsas (como 

contrapartida da bolsa REUNI etc.). 

Em seguida, foi sugerida e aprovada a seguinte pauta: 

● Relato de cada programa;  

● Apresentação da campanha de bolsas da ANPG;  

● Listar pautas que possam unificar os estudantes de pós na UFPR (encaminhamentos);  

● Debate sobre a possível criação de uma entidade representativa dos estudantes de 

pós-graduação da UFPR ou um grupo de discussão. 

 

1. Relato de cada programa 

 

Flávio, do mestrado de Contabilidade, comentou existir um entrosamento nos estudantes, mas 

ausente entre as turmas do primeiro e segundo ano do mestrado. 

Ana Paula relatou que no Mestrado da Geologia há falta de participação e integração entre os 

estudantes. As reuniões que ocorrem não são devidamente divulgadas e os representantes 

não repassam os relatos aos demais estudantes. 

Raquel, Doutoranda de Administração, admitiu que ao entrar no doutorado percebeu o pouco 

entrosamento entre estudantes, professores e o colegiado. Como representante discente dos 

pós-graduandos em seu programa, realizou um levantamento com os estudantes sobre as 

principais necessidades locais, sendo os principais citados: critérios de seleção de bolsas e 

definição de orientação de teses. Quanto às teses, em alguns casos o orientador e o tema são 

escolhidos pela coordenação. Também, organizou junto à coordenação uma lista de atividades 

que os bolsistas REUNI devem desempenhar com a graduação. Raquel também informou que 

teve uma reunião com o Reitor Zaki Akel para questionar as diferenças entre a contrapartida 

das bolsas REUNI e CAPES. O Reitor ficou de entrar em contato com o MEC e retornar à 

estudante, mas não houve resposta posterior.  

Thiago, da Física, comentou que a escolha de orientadores também é um problema do 

programa que faz parte. No passado, quando um professor era descredenciado da pós, seus 

orientados eram “distribuídos” aos outros professores. Atualmente, quando isso acontece os 

estudantes acabam por trocar sua linha de trabalho e, em alguns casos, a área de pesquisa. 

Raquel respondeu que na Administração um professor foi descredenciado ano passado e sua 

estudante de mestrado permanece até hoje sem orientador. 

Letícia, Mestranda da Gestão de Informação, comentou haver divergências entre os 

professores e linhas de pesquisa do seu programa. Ela também fez um relato de caso: uma 

estudante possuía uma orientadora e antes da sua apresentação na disciplina de seminários a 

orientadora entregou uma apresentação pronta para que ela substituísse a da estudante. 

Depois desse incidente a estudante decidiu trocar de orientadora e em uma reunião entre 

elas, a mestranda sofreu pressão psicológica para que trancasse o mestrado e, por isso, ficou 



três meses sem retornar à Universidade, devido medo e trauma. Depois do incidente, a 

estudante resolveu trocar de orientador. O fato foi informado em reunião do colegiado e ela 

foi duramente criticada. A mestranda Letícia trouxe o relato para saber se a estudante em 

questão poderia abrir um processo administrativo com as professoras que a sugeriram parar o 

mestrado. Raquel lembrou que para entrar com processo administrativo a estudante deve ter 

elementos para que esteja bem embasada e segura. 

Jennifer, da Patologia Médica, comentou que recém ingressou no programa. Em sua opinião, 

há um bom entrosamento entre os estudantes dos dois anos e o maior problema da pós-

graduação é a quantidade de bolsas liberadas nesse ano. Foram distribuídas 8 bolsas (REUNI) 

para 17 estudantes que passaram.  

Flávio lembrou que ocorreu um corte de R$50 bilhões no orçamento do governo e que a 

requisição de bolsas não garantia o recebimento.  

Ana Paula citou que no programa dela há outras modalidades de bolsas, além de CAPES e 

REUNI, e que todos os estudantes de pós possuem bolsa. Foi questionado sobre as bolsas da 

Fundação Araucária e a Ângela comentou que na genética eles possuem, mas que quem é 

vinculado acaba sem receber devido atrasos. 

Leoni, do Mestrado da Farmacologia, comentou que em seu programa todos possuem bolsas. 

Problema maior seria relacionado com o corte de verbas e com a demora na aquisição de 

material para os experimentos. Ainda, disse haver falta de entrosamento nos diferentes 

laboratórios e que os representantes discentes não repassam nas informações das reuniões 

colegiadas.  

Lívia, Mestranda PPGE, disse que em seu programa o problema principal é a contrapartida das 

bolsas REUNI, pois há entendimento que se assemelha a uma prestação de serviços. Ainda, 

existe um problema de comunicação com a secretaria. A movimentação inicial dos estudantes 

foi a prova de línguas do processo seletivo, que possuía caráter classificatório, era má 

formulada e o seu gabarito não era liberado. Lucas, também Mestrando PPGE, explicou a 

questão de contrapartida da bolsa REUNI. Muitos alunos reclamaram que o auxilio dos 

estudantes muitas vezes se limitava a cargos de secretaria e não de atuação pedagógica. O 

outro problema explicado foi a escolha dos representantes discentes, que não se dava por 

eleição. Atualmente são 5 estudantes eleitos, que se revezam nas reuniões de colegiado. Essa 

eleição acontece pela metodologia de inscrição de chapas. Além dos citados, foi comentada a 

falta de integração entre as diferentes linhas de pesquisa. 

Frank, Mestrando da Gestão de Informação, considera o processo seletivo do programa do 

qual faz parte justo. Informou que tomou conhecimento sobre o REUNI recentemente e 

considera que a contrapartida deve estar inspirada no que ocorre em Universidades do 

exterior e exemplificou como ocorre em alguns países.  

Ângela comentou que na Genética há, principalmente, problemas com verbas para o material. 

No programa são 4 representantes discentes: 2 que participam de reuniões do Colegiado (pelo 

período de 1 ano, que pode ser renovado) e 2 com representação no Departamento. Ainda, 

comentou que os professores perceberam as diferenças entre a contrapartida dos diferentes 



estudantes com bolsa REUNI, pois alguns ficam responsáveis por atividades mais desgastantes 

e outros acabam por não desenvolver o mesmo número atividades. Outro problema é a 

qualificação: o aluno pode fazer a prova de proficiência durante todo o período de pós-

graduação e inclusive refazê-la caso seja reprovado e o seminário apresentado sobre a 

pesquisa não é pontuado.  

Marcelo, Mestrando de Educação, comentou que participou do movimento estudantil durante 

a graduação e esclareceu alguns fatos sobre o REUNI, já que participou do movimento durante 

o período de implantação na Universidade.  

Patrícia, Mestranda de Ciências Farmacêutica, informou que entrou recentemente no 

programa, por isso não saberia comentar sobre problemas específicos, mas apenas pelo que já 

pode perceber. O processo seletivo em seu programa possui falhas, inclusive respaldadas no 

Edital de Seleção, entre as quais se pode citar a proibição de revisão das provas do processo 

seletivo e falta de divulgação dos critérios de pontuação da entrevista. Comentou haver 

número insuficiente de bolsas, o que inviabiliza a participação de alguns estudantes devido a 

dedicação que o mestrado exige. Ainda, disse também não haver uma padronização da 

contrapartida aos bolsistas REUNI e comentou não haver bom entrosamento entre os 

diferentes laboratórios. 

Thiago, doutorando da Física, comentou que não existem problemas no entrosamento entre 

os estudantes. Disse, ainda, que foi criada uma lista de discussões, mas que há pouca 

mobilização estudantil quanto a questões políticas. Ele informou que a UFPR deixou de fazer 

parte da seleção unificada que ocorre entre diversas Universidades nacionais e agora a seleção 

de pós será apenas por entrevistas. Comentou não haver problemas com número de bolsas e 

que o maior problema da pós é o numero de professores e o interesse dos doutorandos tem 

interesse em ministrar as disciplinas mais básicas para que os professores possam se dedicar 

em disciplinas mais avançadas.  

2. Após os relatos foi sugerido e aprovado passar para o terceiro ponto de pauta. 

3. Listar pautas que possam unificar os estudantes de pós na UFPR (encaminhamentos);  

 

Lucas ressaltou que entrou em contato com os representantes dos programas que possuem o 

site divulgado no site da UFPR. Como nem todos os programas possuem site ou divulgam o 

endereço no site da UFPR, não conseguiu entrar em contato com todos os programas da UFPR. 

Além disso, ressaltou que os e-mails dos representantes não constam em nenhum site dos 

programas e, então, propôs que sejam divulgados. 

 

Continuando o assunto da última fala do mestrando Thiago, Ângela comentou ser errado os 

alunos de pós-graduação darem aula. Thiago mencionou que os pós-graduandos não possuem 

aptidão em dar aula e saem prejudicados em concursos. Raquel comentou que no programa 

da Administração os estudantes são responsáveis por 4h/aula da graduação. Disse, ainda, que 

se os estudantes forem substituir os professores, isso deve ser regularizado e que um 

problema é que muitos professores não têm claro entendimento sobre a contrapartida do 



REUNI e os estudantes de pós-graduação acabam por substituir as responsabilidades dos 

professores.  

Lívia explicou a normativa da CAPES que permite que os estudantes trabalhem enquanto 

mestrandos (pela necessidade que professores de áreas básicas têm em possuir mestrado). 

Citou que houve uma movimentação para que os bolsistas REUNI tivessem essa mesma 

possibilidade, mas a resposta do MEC foi que o REUNI é uma política passageira e que por isso 

não seria viável permitir a mesma possibilidade. 

Marcelo explicou que apesar de a CAPES autorizar que o mestrando trabalhe, existem 

programas que possuem normativas internas que não o permite. Em sua opinião o valor das 

bolsas que deveria ser ajustado, ao invés de possibilitar que o mestrando trabalhe. Comentou, 

ainda, sobre alguns professores que lecionam apenas para a pós e se preocupam somente com 

pesquisa. Para solucionar o problema citado pelo Thiago, sua sugestão é que mestrandos 

sejam responsáveis por algumas disciplinas optativas. 

Lucas reforçou a fala do Marcelo sobre o REUNI e explicou os diversos programas de 

reestruturação da universidade pública aprovados a partir de 2007 pelo governo: ENADE, Lei 

de Inovação Tecnológica, PROUNI etc. Ressaltou que todos fazem parte de um grande pacote 

de reestruturação universitária que precariza a educação pública, sob o pretexto da expansão 

e da democratização do ensino. A medida do governo expressa na portaria conjunta 

CAPES/CNPq, de julho de 2010, também está no bojo destas medidas, já que vai na contramão 

da educação pública de qualidade, ao passo que autoriza ao bolsista de pós-graduação a 

possibilidade de vínculo empregatício como complementação financeira, ao invés de aumentar 

o valor das bolsas e possibilitar a dedicação exclusiva à pesquisa. O trabalho do pós-graduando 

não é visto como trabalho produtivo, o que faz o pós-graduando perder diversos direitos como 

a 13ª bolsa e o FGTS, por exemplo. 

Ângela propôs unificar as questões e critérios de bolsas. Thiago relatou que  houve um acordo 

na coordenação do seu programa definindo que quem tem bolsa não pode trabalhar. 

Comentou que o estágio em docência não satisfaz a necessidade dos alunos, porque não há 

critério da atuação nas disciplinas. Frank complementou que mesmo sem bolsa reuni, existe o 

mesmo problema da contrapartida, e destacou que deveríamos chegar a um formato para 

propor à universidade, para excluir a possibilidade de desvios dessa contrapartida, ainda disse 

que não temos representação suficiente nesta reunião para formar um  fórum, mas podemos 

abrir a discussão. Letícia apoia a proposta. Lívia ressaltou que das próprias falas dos presentes 

é possível notar que existem especificidades de cada programa que devem ser respeitadas e 

que na verdade o encaminhamento seria fazer uma proposta do que não deveria acontecer. 

Frank propôs então que façamos uma consulta ampla aos alunos e criar um grupo do Google 

para que possamos nos comunicar. Marcelo ressaltou que  o grupo só não funciona, tem que 

haver espaços reais. Letícia quais são os pontos a priorizar que nos une: contrapartida e 

propôs a  consulta aos estudantes para  levar a uma  plenária.  

Lucas concordou que a questão da contrapartida nos unificou, e, em relação ainda a ela, 

destacou que temos discutido bastante no programa de educação sobre o tema e na sua 

opinião a contrapartida não deveria acontecer, pois o próprio trabalho de dissertação e tese já 

é uma contrapartida. Essa contrapartida nesses moldes vem nesse pacote do Reuni. Mas para 



que o nosso trabalho seja uma contrapartida são necessárias as condições materiais. O valor 

de bolsa, é outro ponto que de unificação e os critérios da contrapartida, são dois pontos de 

unificação mas não só valor da bolsa e sim as condições de trabalho.  

Encaminhamentos feitos foram: lista de e-mails e criação de um grupo do google (Marcelo 

ficou responsável) e marcar uma data para a próxima reunião presencial. Lucas lembrou que 

um setor que não chegamos são os residentes, e pediu que quem tiver contato com esses 

alunos ajude a conversar com eles. Marcelo lembrou também dos alunos das especializações. 

 

Próxima reunião: 9 de abril, 14h, sala 709 (Dom Pedro I, Reitoria). 

Pauta: Bolsas e contrapartida.    

  

 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: II 

Data: 09/04/2011 

Local: Dom Pedro I 

Presentes: Edson, Fábio, Érico (sociologia), Rangel (Ciências Farmacêuticas), Júlio (Química), 

Thiago, Lucas, Cassius, Marcelo (Educação), Raquel, João (Administração), Flávio (Ciências 

Contábeis), Lauren (Residência Multiprofissional HC). 

 

Pauta: 

1) Representação dos estudantes de Pós-Graduação da UFPR 

2) Processo de organização dos pós-graduandos 

3) Residência 

4) Liberação de vínculo empregatício docente para bolsistas REUNI 

5) Contrapartida REUNI 

6) Divulgação / Comunicação 
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1) Representação dos estudantes de Pós-Graduação da UFPR: 

 

A reunião contou com a participação do representante dos Pós Graduandos no Diretório 

Central dos Estudantes, Thiago Bagatin, que explicitou que a posição da atual gestão do DCE é 

a de incentivo a organização dos Pós Graduandos e que desse processo defina-se o 

representante que irá representar os Pós Graduandos nos Conselhos Superiores da UFPR. 

Foram apresentadas as seguintes posições: devemos focar inicialmente na organização interna 

para posteriormente fazermos indicações aos Conselhos; Precisamos analisar como podemos 

alterar estatutariamente esse processo de indicação, além de debater a necessidade e 

possibilidade da fundação de uma entidade representativa dos estudantes de pós-graduação 

da UFPR, temos clareza de que não é possível aprofundar esse debate agora e nem temos 

como pautar algumas lutas que dizem respeito à política nacional de pós-graduação. Além 

disso, sabemos que o próprio espaço de discussão como o fórum, em um momento, perde seu 

sentido de existir. 

 

2) Processo de Organização dos Pós-Graduandos: 

 

O foco deve ser tirar ações práticas, pautas de ações que digam respeito às demandas d@s 

pós-graduand@s. Necessitamos estabelecer objetivos para não ficarmos apenas na troca de 

experiência, não ficarmos apenas em um espaço de Fórum para não correr o risco de 

esvaziamento.  Por isso, é necessário tirarmos bandeiras de luta, criar um mecanismo mais 

orgânico de defesa dessas bandeiras, num movimento que dialogue e agite essas bandeiras 

com a base, a organização de uma associação é um processo que decorre dessa mobilização 

mas que podemos ir analisando como as outras APG’s pelo Brasil foram instituídas 

burocraticamente,  Analisar estatuto e os processos políticos que são tocados por essas 

associações, entretanto devemos nos atentar para o perigo da burocratização e do 

distanciamento das ações práticas. Nesse processo, está em nosso horizonte a organização de 

um encontro de Pós-Graduação da UFPR, que trate objetivamente de questões políticas e de 

organização dos estudantes. Outros Indicativos de organização: criação de sub-fóruns: fóruns 

temáticos de mestrado, doutorado e residência. 

 

3) Residência: 

 

Lauren, da residência multiprofissional, apresentou a situação representatividade política das 

residências multiprofissional e médica que não têm força política para pautar suas 



reivindicações em âmbito da UFPR. No que se refere especificamente a residência 

multiprofissional destacou o processo de precarização da assistência (pois assumem a função 

de servidores que, diante da existência d@s residentes, ausentam-se do trabalho), os 

problemas derivados da gestão do sistema público de saúde (principalmente do vínculo do HC 

com a municipalidade), a falta de compreensão do papel do residente pelo HC, pela UFPR e 

pel@s própri@s residentes. 

 

4) Liberação de Vinculo empregatício docente para bolsistas REUNI: 

 

A discussão não é apenas de ordem financeira, mas remete a dinâmica de inserção no 

mercado de trabalho, pois com os quatro anos de doutorado e com a impossibilidade de 

exercer docência em outras instituições há uma defasagem no que se refere a essa prática 

(trabalho)  o que dificulta a inserção após a conclusão; As posições sobre a liberação do vínculo 

empregatício para bolsistas são controversas com posicionamentos defendendo a proibição do 

vínculo e a necessidade de necessidade de ampliação do valor da bolsa,  

 

5) Contrapartida REUNI: 

 

A um consenso de que a pauta de regulamentação da contrapartida da Contrapartida REUNI, 

diante do fato de alguns bolsistas estarem exercendo funções técnicas administrativas e da 

precarização do trabalho com a maneira como a prática docência  vem sendo executada, é um 

ponto de convergência dos Pós-Graduandos, consensuou-se de realizarmos uma reunião sobre 

esse ponto no PRPPG,  

 

6) Divulgação / comunicação: 

 

A avaliação é de que a divulgação dessa reunião foi boa. Os cartazes não foram afixados 

apenas nos Campus do Botânico e do Agrárias; a divulgação no Site  da UFPR pela Assessoria 

de Comunicação foi muito boa. Foi indicada a criação de uma comissão de comunicação para 

dialogar com a ACS e agilizar a divulgação em todos os Campi. Foi apontada a necessidade de 

criar uma Plataforma de Comunicação para agilizar a comunicação e a divulgação ao qual o 

Érico se prontificou a elaborar um blog para esse Fórum. 

 

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS: 



1) Organização e objetivo do fórum 

a. Reuniões com periodicidade de 1 mês, sem ficarmos parados entre elas. Nos períodos 

entre reuniões, é necessário agitarmos a base e levantar as bandeiras que tenhamos 

como consenso. 

Entre essa reunião e a próxima, temos duas tarefas principais: 

- Agitar nossa principal pauta (item 3) entre os estudantes e tocar os processos 

institucionais necessários para que ela caminhe (conversas com a PRPPG). 

- Movimentar a lista de e-mails e convidar o máximo de estudantes para aderirem a ela. 

- Divulgar o fórum e ampliar o número de estudantes nas reuniões. 

b. Um dos principais objetivos é mobilizar os estudantes. 

c. Analisar como outras APG’s se organizam. 

É necessário que nos coloquemos na luta e deixar os itens b e c em nosso horizonte. 

Nossas próximas reuniões acontecerão aos primeiros sábados de cada mês, às 14 horas, de 

preferência no DCE (Thiago ficou com a tarefa de reservar o diretório para as reuniões e dar 

o repasse por e-mail). 

 

2) Principais pautas 

 

a. Condições da contrapartida das bolsas REUNI 

o Debater junto à PRPPG as possibilidades de organizarmos um debate entre o fórum e a 

pró-reitoria a respeito das condições sob as quais as atividades de contrapartida estão 

sendo feitas. 

o Analisar a possibilidade de os estudantes efetuarem atividades de docência no período 

de contrapartida, analisadas pelo fórum de extrema importância para a formação do 

pós-graduando. 

o Grupo de trabalho formado para debater essa questão e entrar em contato com a 

PRPPG: Marcelo, Thiago, Lucas, Cassius, João. 

Marcelo fica responsável por marcar reunião com a PRPPG. 

A comissão fica com a tarefa de dar os repasses desse diálogo por e-mail. 

o Na reunião com a PRPPG, tentar conseguir os e-mails dos representantes discentes dos 

programas da UFPR. Caso não seja possível, podemos pedir formalmente através de um 

ofício assinado pelo DCE. 

 



b. Residentes 

o Conhecer melhor os espaços de luta dos residentes e pautar suas reivindicações no 

fórum. 

o Buscar a representatividade dos residentes, que atualmente não têm força política para 

pautar suas reivindicações em âmbito da UFPR. 

o Articular nossa luta aos debates que estão sendo feitos pelos residentes. 

o Lauren fica responsável por apresentar o fórum nos espaços dos residentes, dar o 

repasse a nós e trazer os informes ao fórum. 

 

3) Comunicação 

o Precisamos divulgar o fórum para fora, utilizando todas as ferramentas que podemos: 

e-mails, anúncios no site da UFPR, cartazes, panfletos. 

o Se for preciso financiamento para cartazes, impressões ou cópias, podemos utilizar a 

cota do DCE. 

o É interessante criarmos um blog que tenha as principais informações do fórum, além de 

notícias a respeito de temas importantes para os estudantes de pós-graduação e da 

situação das principais pautas que estamos tocando. 

o Tarefas: 

 Lauren: divulgação no HC 

 Lucas: divulgação no politécnico 

 Cassius: divulgação de agrárias 

 Marcelo: organização da lista de e-mails 

 Fábio: confecção do cartaz para a próxima reunião (enviar na lista de e-mails quando 

estiver pronto) 

 Érico: criação do blog, no wordpress. 

 

4) Pauta da próxima reunião: 

a. REUNI 

b. Residência 

c. Planejamento anual 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Data: 14/04/2011 

Local: PRPPG 

Presentes: João (Administração), Cassius, Thiagos Bagatin e Thiago Divardim (Educação) e 

Edilson (Coordenador da Pós-Graduação). 

 

Reunião com a Coordenação de Pós-Graduação da PRPPG 

 

Pauta: 

1) Contrapartida da bolsa REUNI 

2) E-mails dos alunos 

3) Exame de suficiência 

4) Vínculo empregatício 
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Contrapartida da bolsa REUNI 

 

 Segundo o Edilson, a portaria 10/08 regulamenta a bolsa REUNI e institui um comitê 

gestor, que se reune mensalmente, sempre antes do dia 10 de cada mês. O comitê é 

composto pelo Edilson (PRPPG), Adriano (coordenação de expansão – presidente do 

comitê), Maria Lúcia (PROGRAD), um representante do fórum de coordenadores de 

cursos da graduação, um representante do fórum de coordenadores da pós-graduação 

e um da PROEC. 

 Questionamos sobre a presença estudantil nesse comitê, já que toda composição de 

comissão deve prever 1/5 de suas cadeiras aos estudantes. Ele não soube dizer ao 

certo, mas ao que tudo indica, os conselheiros da época não reivindicaram 

participação. Ele disse que por enquanto o comitê pode convidar o fórum para 

participar das reuniões. Como conselheiro, representante discente da pós dos 

conselhos superiores, Thiago Bagatin ficou de solicitar revisão da composição do 

comitê para garantir a presença de estudantes.  

 O comitê emite anualmente um edital que versa, dentre outras coisas, sobre a 

contrapartida da bolsa REUNI. Esses editais se encontram em www.reuni.ufpr.br 

 No dia 24/03/10, na FUNPAR, houve uma ampla reunião entre o fórum de 

coordenadores da graduação com os coordenadores da pós-graduação para 

debaterem a contrapartida da bolsa REUNI. A ideia era que os bolsistas pudessem 

auxiliar nas demandas das graduações. Essa reunião não foi deliberativa, mas apenas 

um espaço de discussão. 

 O comitê cogitou a idéia de realizar reuniões setoriais com estudantes da pós, mas, 

segundo Edílson, “faltou perna”. 

 Conforme discutimos na última reunião do fórum, propomos um evento sobre a 

contrapartida da bolsa REUNI, com representante da PRPPG e que pudesse aglutinar 

mais estudantes em torno do fórum. O Edílson gostou da idéia e sugeriu a presença do 

coordenador nacional de expansão do REUNI. Não fechamos nada nessa reunião, 

apenas levantamos a idéia. Ficamos de discutir com o fórum e marcar novamente uma 

conversa sobre isso. 

 

E-mails dos alunos 

 

 Edilson disse que não tem o contato dos alunos na PRPPG, somente os programas tem 

os dados dos alunos. Somente agora a PRPPG teve acesso, via CAPES, à relação dos 

alunos, mas sem o contato deles. 

 Na página da PRPPG (www.prppg.ufpr.br), ícone “mestrado e doutorado”, tem todos 

os e-mails e telefones dos programas. 

 

Exame de Suficiência 

 

 Perguntamos se há previsão do exame ser oferecido mais vezes durante o semestre. 

Ele disse que ano passado foi o primeiro ano que o Núcleo de Concursos realizou o 

http://www.prppg.ufpr.br/


exame, antes disso quem ofertava era o Delin. Ainda estão iniciando as discussões 

sobre o exame, mas adiantou que já cogitaram a idéia do exame ser informatizado 

(tipo Detran), o que possibilitaria a realização em laboratórios de informática e mais 

vezes durante o semestre. Mas isso é só uma idéia que não teve nenhuma ressonância 

prática. 

 

Vínculo Empregatício 

 

 Edilson argumentou que hoje cada programa regulamenta o vínculo (ou não) das 

bolsas CAPES. Relatou que algumas universidades têm regulamentado essa questão do 

vínculo via universidade. Algumas proibiram o vínculo e outras permitiram.  



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: III 

Data: 07/05/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas, Thiago, Cassius, Livia (educação), Leandro (contabilidade), João 

(administração), Ilton (direito), Edson (sociologia), Nelson (desenvolvimento econômico), 

Silvana (engenharia de produção), Lauren (residência multiprofissional HC). 

 

Pauta: 

1) Resgate histórico do Fórum 

2) Contrapartida das bolsas REUNI 

3) Residência 

4) Caráter do Fórum 

5) Outras questões 

 

 

www.fpgufpr.wordpress.com 

@fpgufpr 

fpgufpr@gmail.com 

 

http://www.fpgufpr.wordpress.com/
mailto:fpgufpr@gmail.com


1) Resgate histórico do Fórum 

- O fórum partiu de uma iniciativa da gestão de representação discente do PPGE, no início 

do ano, que percebeu que havia demandas comuns a todos os estudantes da UFPR e que 

poderiam ser defendidas em alguma iniciativa de articular um ME de pós-graduação. 

- Até agora, tiramos duas bandeiras de luta principais: contrapartida das bolsas REUNI e 

representatividade dos estudantes de residência. 

- Avaliamos que é preciso iniciar com pautas emergenciais, que precisam ser tocadas 

rápido, para, então, articular algo mais orgânico no âmbito da UFPR, como uma associação 

de estudantes de pós-graduação. 

- Estamos atuando, então, em duas frentes principais: 

1) Pautas emergenciais (contrapartida REUNI e residência); 

2) Em paralelo, divulgação do espaço com o objetivo de agregar mais estudantes, 

organizando de maneira mais eficaz bandeiras de luta gerais e específicas e princípios. 

 

 

2) Contrapartida das bolsas REUNI 

 

2.1) Repasse da comissão que esteve na reunião da comissão do fórum com a PRPPG, no 

dia 14/04/11: 

- A princípio, não há critério para o desenvolvimento das atividades de contrapartida das 

bolsas REUNI. As pró-reitorias também não têm nenhuma ingerência sobre as atividades 

que são realizadas. Trata-se de decisão que deve partir de cada coordenação de programa. 

- Há perspectivas de que o novo secretário da SESu emita uma portaria referente às bolsas 

REUNI, nos moldes da portaria relativa às bolsas CAPES, que permite o vínculo 

empregatício concomitante ao recebimento de bolsas. 

- Na UFPR, as bolsas REUNI são geridas pela PROPLAN. 

- Os funcionários da PRPPG ressaltaram que a pró-reitoria chegou a fazer reuniões com 

coordenações de programas e outras instâncias da PG na Universidade, mas não se reuniu 

com os estudantes. Porém, identificam que esse diálogo com os estudantes é importante 

e, por isso, essa articulação com a PRPPG pode nos dar potencial organizativo. 

- O comitê gestor das bolsas REUNI, que se reúne uma vez por mês, não é composto por 

estudantes (ver Capítulo II, da Resolução 10/08-CEPE). Porém, a PRPPG afirmou que 

poderia convidar representantes do fórum para as reuniões. 

Os documentos desse comitê são encontrados no site Documentos deles estão no site: 

www.reuni.ufpr.br. 

- Haverá a necessidade de alteração da Resolução 10/08-CEPE, que regulamenta o 

Programa de Bolsas REUNI na UFPR. 

Nesse processo, podemos pedir a alteração da resolução, com a inclusão dos itens que 

achamos pertinentes à contrapartida. 

 

2.2) Chegamos ao consenso de que a autonomia de cada programa deve existir na 

definição das atividades realizadas pelos bolsistas. Porém, devem existir diretrizes básicas 

a serem seguidas por todas essas atividades, que limitem critérios mínimos e máximos e 

que balizem a definição das atividades por cada coordenação de programa. 

As principais diretrizes elencadas pelo grupo durante a reunião foram: 

http://www.reuni.ufpr.br/


- Aderência da atividade com a área de pesquisa em que atua o pós-graduando e com o 

projeto de pesquisa desenvolvido em sua dissertação/tese. 

- De preferência, que a atividade estimule a articulação entre pós-graduação e graduação. 

- O bolsista REUNI não poderá, em hipótese alguma, realizar tarefas e trabalhos 

administrativos junto a órgãos da Universidade. 

- O bolsista REUNI não poderá, em hipótese alguma, assumir disciplinas completas de 

cursos de graduação, que são de responsabilidade de seu orientador ou de algum 

professor da Universidade. 

No caso de atividades com o caráter de monitoria, é necessário que o bolsista discuta 

periodicamente com o professor responsável pela disciplina a respeito dos critérios de 

avaliação e do processo pedagógico adotado pelo professor. 

No caso de atividades com o caráter de prática de docência, é necessário que o bolsista 

seja orientado e supervisionado pelo professor responsável pela disciplina. Em nenhum 

caso, o bolsista poderá assumir a tarefa de correção de trabalhos ou provas. 

- As diretrizes devem seguir os critérios contidos na Resolução 65/09-CEPE, sobretudo a 

Seção IV, que trata da Prática de Docência. Entendemos que esses critérios devem ser 

também aplicados a atividades de contrapartida das bolsas REUNI que tenham o mesmo 

caráter das atividades de prática de docência desenvolvidas na pós-graduação. 

 

2.3) Encaminhamento: 

Com base nas diretrizes apontadas, Ilton escreverá uma proposta de carta e enviará na 

lista de e-mails, para que possamos discuti-lo e finalizá-lo coletivamente. 

De posse desse documento, a mesma comissão que ficou responsável por reunir-se com a 

PRPPG na reunião passada marcará reuniões com a PRPPG, PROGRAD e PROPLAN (Adriano 

– gestor das bolsas REUNI). O objetivo dessas reuniões será apresentar a carta às pró-

reitorias. Além disso, especificamente na reunião com a PRPPG, reivindicaremos a 

organização de um evento, por parte da pró-reitoria, para debater a contrapartida das 

bolsas REUNI com todos os pós-graduandos da UFPR. 

 

Tivemos a idéia de, ao invés da carta, escrever um projeto de resolução para ser proposto 

no CEPE, mas isso não será feito. Faremos, talvez, após o evento. 

 

 

Datas: 

Até 21/05: finalizar a carta coletivamente, a partir da proposta do Ilton. 

De 21/05 a 04/06: reuniões da comissão com as pró-reitorias. 

A comissão deve sugerir à PRPPG alguma data após o dia 04/06 (data da próxima reunião 

do fórum), em um dia de semana à noite, para a realização do evento. 

 

 

3) Residência 

 

3.1) Lauren resgatou rapidamente as discussões referentes à residência feitas pelo fórum 

até agora: 



- Os estudantes de residência não têm representatividade perante os órgãos colegiados da 

UFPR, principalmente por não poderem votar em eleições de DCE. Nós, enquanto fórum, 

achamos importante a participação desses estudantes nesse processo eleitoral. 

- Há diversos processos de precarização do trabalho do residente e diversas pautas que 

esses estudantes precisam reivindicar, com respaldo do ME, tanto informalmente, quanto 

em espaços de decisão da UFPR. 

 

3.2) Lauren expôs a existência do fórum e dessa bandeira de luta na última reunião dos 

residentes multiprofissionais. Ela saiu dessa reunião com a tarefa de acompanhar o fórum, 

trazendo as pautas desses estudantes para a discussão. 

Esse coletivo de estudantes sentiu a necessidade de que alguém que participa da 

construção do fórum desde o início esteja presente na próxima reunião dos residentes e 

faça uma exposição do histórico do fórum até o momento. 

Encaminhamento: Lucas e Marcelo irão à reunião, que acontecerá no HC, no dia 10/05, às 

17:30h. 

 

3.3) A impossibilidade de os residentes votarem nas eleições de DCE seria completamente 

resolvida apenas com a alteração do estatuto do diretório, que não prevê essa 

possibilidade de voto. Porém, poderia haver alguma medida como a conversa com a 

gestão atual do DCE e a inclusão desse tema na pauta do próximo Congresso dos 

Estudantes da UFPR, que acontece antes das próximas eleições. 

 

Encaminhamento: pedir inclusão dessa discussão na pauta do próximo Congresso dos 

Estudantes. Esse pedido será feito junto à direção atual do DCE e em alguma reunião do 

CEB da UFPR. 

  

4) Caráter do Fórum 

 

Foram elencados princípios gerais que são consenso para a construção do fórum: 

- Representar os estudantes de pós-graduação, de modo a organizar o ME de pós-

graduação e as reivindicações dos estudantes. 

- Refletir e discutir sobre os assuntos gerais referentes à PG. 

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

- Procurar aproximar o movimento de pós-graduandos com o ME de graduação. 

- Lutar por condições adequadas de pesquisa, estudo e aprendizagem a todos os 

estudantes de PG. 

- Lutar por uma Universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente 

referenciada. 

- Discutir o papel das pós-graduações em uma Universidade pública no Brasil. 

Por que queremos pós-graduação numa universidade pública? 

Garantia da pluralidade epistemológica nos cursos. 

Qual o papel dos critérios de avaliação da CAPES? 

Qual o caráter das pesquisas produzidas no âmbito da pós-graduação no Brasil? 

- Lutar pela transparência nos procedimentos administrativos referentes à PG. 

 



 

Além disso, atreladas aos princípios, elencamos reivindicações / bandeiras de luta: 

- Abertura da biblioteca aos sábados. 

- Contrapartida das bolsas REUNI. 

- Residentes. 

- Aumento do valor das bolsas e reajuste das bolsas. 

- Aumento do número de bolsas. 

- Comissão de ética. 

- Gratuidade nos processos de seleção. 

 

Encaminhamento: escreveremos uma carta que contenha esses princípios e essas 

bandeiras de luta, que servirá como identidade do fórum. A carta será inserida no blog. 

 

5) Outras questões 

 

- Blog: Livia entrará em contato com Érico e construirá o blog. 

 

- Cartazes: os responsáveis pela divulgação e colagem dos cartazes pelos campi são os 

mesmos definidos na reunião anterior. 

 

- Movimento estudantil geral da UFPR: 

No dia 26/05, haverá assembléia dos estudantes da UFPR 

A idéia é começar a discussão de pautas que são consensuais no ME geral: 

 Moradia/ assistência estudantil. 

 Articulação dos bolsistas da UFPR. 

 MP 520: discutir e criar um fórum permanente para debatê-la, caso ela seja 

aprovada no congresso. 

 Resolução 29/10, que regulamenta festas e proíbe venda de bebidas alcoólicas: 

discutir e tirar um posicionamento do ME. Elaborar uma proposta de alteração da 

resolução. 

 

Foi criado, também, o Comitê de Organização Estudantil (COE), um fórum mais amplo que 

o DCE, para debater essas questões levantadas e tocar o ME na UFPR. 

 

Datas: 

 

Haverá reunião do COE na próxima terça-feira, 11/05, às 19h, que debaterá 

principalmente: 

 Corte de recursos para os estudantes (bancas pós, viagens). 

 Organização da assembleia. 

 



A assembléia acontecerá no dia 26/05, no auditório da administração no Centro 

Politécnico e debaterá essas pautas, além de lançar a campanha de assistência estudantil e 

do congresso dos estudantes da UFPR de 2011 (1ª semana de setembro). 

 

Encaminhamento: é importante participarmos desses espaços, mas não foi tirado nenhum 

responsável. Dentro do possível, os integrantes do fórum participarão e farão intervenções 

expondo nossas lutas. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Data: 24/05/2011 

Local: PRPPG 

Presentes: Lucas, Marcelo e Thiago (educação). 

 

Reunião com a Coordenação de Pós-Graduação da PRPPG 

 

Pauta:  

1) Diretrizes contrapartida REUNI 

2) Evento sobre a contrapartida REUNI 

3) Comitê gestor das bolsas REUNI 
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Conversamos com o professor Edílson sobre os três pontos que havíamos tirado na última 

reunião: carta de diretrizes para a contrapartida REUNI; evento para os bolsistas; e a 

participação do Fórum no comitê gestor de bolsas REUNI. 

 

 

Carta de diretrizes 

 

Edílson leu a carta e concordou inteiramente com ela. Ele quer que a partir dela façamos um 

documento conjunto Fórum + PRPPG sobre o assunto. Quanto à questão de criar uma nova 

resolução, ele acha que é inviável devido ao tempo que levaria de tramitação e que acha mais 

fácil incluir essa questão na alteração da resolução do CEPE 10/08, já que ela vai ser alterada 

para inclusão das bolsas de pós-doutorado. 

 

 

Evento para os bolsistas REUNI 

 

Decidimos um indicativo de data para 14 de junho, às 19h. Nós chamaremos para o encontro 

como Fórum e o Edílson vai fazer o chamado através da PRPPG, tanto para os alunos quanto 

para os coordenadores de programas e da graduação. Ele também disse que se acharmos 

necessário, podemos cobrar presença dos bolsistas, pois vai ser uma atividade relacionada às 

bolsas. Também ficou como indicativo do evento ser feito no prédio da administração no 

Centro Politécnico, pois é o campus que concentra maior número pós-graduandos. A mesa 

será composta, a princípio, pelo Edílson, Fórum de Pós-Graduandos, Adriano (comitê gestor), 

Presidentes dos Fóruns de Coordenadores da Graduação e Pós-Graduação. Ele vai verificar a 

disponibilidade desses três últimos. Também vai ocorrer um espaço dentro da semana do 

SIEPE, em outubro, para a discussão das bolsas REUNI, a qual fomos convidados a ajudar a 

realizar. 

 

Comitê Gestor 

 

Hoje às 14h ocorrerá reunião do comitê gestor, mas a pauta é única, sobre bolsas de pós-

doutorado, para a alteração na resolução 10/08. Nós fomos convidados a participar, mas creio 

que como está em cima da hora e a pauta é específica, não existe grande necessidade de 

comparecermos. No começo de junho ocorrerá outra reunião e o Edílson se responsabilizou 

em nos comunicar para que participemos. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: IV 

Data: 04/06/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas, Thiago, Cassius (educação), Márcia (design), Silvana (engenharia de 

produção), Leandro (contabilidade). 

 

Pauta: 

1) Informes 

2) Contrapartida das bolsas REUNI 

3) Portaria conjunta CAPES/CNPq 

4) Residentes 

5) Carta de princípios 

6) Outras questões 
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1) Informes 

 

1.1)  DANC 

 

Gastão, estudante de medicina e integrante da atual gestão do Diretório Acadêmico Nilo 

Cairo (DANC) expôs o processo de tentativa de desocupação, por parte da reitoria, que está 

acontecendo. O DANC ocupa um prédio de seis andares no centro da cidade, que é utilizado 

pelo diretório e por todo o movimento estudantil da UFPR há décadas, como importante 

espaço de mobilização e articulação de lutas. No último mês, a reitoria fez uma vistoria no 

prédio e, devido às precárias condições do local, tanto estruturais quando de fiação elétrica, 

hidráulica, elevadores etc., concluiu que o prédio precisa ser desocupado pelos estudantes 

imediatamente. Segundo Gastão, representando o movimento “O Prédio é Nosso”, articulado 

por estudantes de medicina, trata-se de um fato político, e do desejo da reitoria de 

desmobilizar o ME, já que o espaço físico do DANC possibilita que diversas organizações de 

luta de Curitiba se reúnam e se articulem. Não é uma questão apenas técnica, pois as 

condições são essas há bastante tempo e o próprio DANC manifestou o desejo de uma reforma 

urgente no prédio diversas vezes junto à reitoria. Ou seja, o DANC reconhece a condição 

precária do prédio, mas entende que a reforma precisa ser feita, paga pela reitoria e que não 

haja desocupação durante a reforma (segundo Gastão, isso é possível, pois aconteceu na 

reforma da Santos Andrade). 

Foi organizada uma comissão de reforma, com apenas 2 estudantes e 9 membros da 

reitoria, que votou pela desocupação. A reitoria pauta a reforma do prédio, orçada em 5 

milhões de reais, e a posterior utilização dele para um espaço de aprendizado do curso de 

medicina. Consequentemente, pauta o despejo dos estudantes de medicina (e também de 

todo o ME combativo) do prédio. Para Gastão, a única forma de resistirmos é a movimentação 

de rua.  

 

Encaminhamentos: 

 O fórum apóia o movimento dos estudantes de medicina. Assinaremos a moção de 

apoio escrita pelo DANC e já enviada por nós pela internet. 

 É importante que os repasses sejam dados por aqueles integrantes do fórum que estão 

acompanhando o repasse mais de perto. 

 

 

 

1.2)  Congresso Nacional das Associações de Pós-Graduação (CONAP) 

 

O congresso vai acontecer de 18/08 a 21/08, em Recife e Olinda-PE. 

 

Encaminhamento: 

Lucas procurará saber como ocorre a tiragem de delegados. Se for nos mesmos padrões do 

Congresso da UNE, em que os delegados são eleitos em chapas sem vínculo com o DCE, 

poderemos pensar em tirar delegados e analisar a viabilidade financeira da viagem. Isso 

poderia ser feito através de um ofício, assinado pelo fórum e pelo DCE, enviado à PRAE. 



Caso a tiragem de delegados seja vinculada às APG’s, teremos condições apenas de compor 

o congresso como observadores. 

 

1.3)  Assembléia dos estudantes da UFPR 

A assembléia aconteceu no dia 26/05, no auditório da administração do Centro Politécnico. 

Lucas compareceu enquanto fórum, mas não fez uma fala de divulgação, já que o número de 

estudantes era muito pequeno e as pautas muito específicas do ME de graduação. 

Lucas conclui que é importante continuar pautando a integração entre ME de graduação e 

de PG, mas resguardando uma autonomia em relação às nossas pautas, que em alguns casos 

são bastante diversas do ME de graduação. 

 

2) Contrapartida das bolsas REUNI 

 

2.1)  Repasse geral da reunião com a PRPPG 

 

 Marcelo escreveu um relato e enviou no e-mail. 

 Edílson, coordenador dos programas de mestrado e doutorado da PRPPG, concordou 

integralmente com a carta de diretrizes que escrevemos e sugeriu a inserção das 

diretrizes na resolução CEPE 10/08, já que ela será reformada de qualquer maneira, 

para a inserção dos programas de pós-doutorado. Segundo Edílson, seria mais difícil 

aprovar uma nova resolução apenas com as diretrizes. 

 

2.2)  Evento sobre as bolsas REUNI 

 

O evento acontecerá no dia 14, às 19h, no auditório da administração do Centro 

Politécnico. A PRPPG já começou a divulgação aos programas enfatizando que é obrigatória a 

presença de todos os bolsistas REUNI, contando como horário da contrapartida. Como a 

divulgação está sendo feita pela PRPPG, não é necessário que façamos uma divulgação mais 

massiva enquanto fórum. Alguma divulgação, com a colagem de cartazes, seria interessante 

para criar uma identidade do fórum com a comunidade acadêmica e para enfatizar que 

também estamos organizando o evento. 

A mesa será composta por um representante do fórum, um representante da PRPPG e os 

presidentes dos fóruns de coordenadores de graduação e pós-graduação. 

 

 

 

Encaminhamentos: 

 Marcelo vai enviar e-mail ao Edílson, cobrando o envio de e-mail de divulgação para 

todos os programas. Além disso, perguntará se é possível imprimirmos cartazes para a 

divulgação do evento via PRPPG. 

 Propor para o Edílson que as falas sejam de, no máximo, 10 minutos e que o debate 

seja garantido após cada fala. 

 Marcelo representará o fórum na mesa e deverá abordar os seguintes pontos em sua 

fala: 



o Princípios do fórum, que estão na carta, partindo de um resgate histórico e da 

contextualização do seu surgimento. 

o Leitura do documento que escrevemos, no qual pontuamos as diretrizes para a 

realização da contrapartida das bolsas REUNI. Enfatizar que o documento foi 

proposto pelo fórum, mas que resultará em uma carta conjunta com a PRPPG. 

o Divulgar próximas reuniões do fórum e enfatizar a importância da participação dos 

estudantes; apenas com essa mobilização conseguimos organizar o evento! 

 Passar uma lista de contatos no evento, pois provavelmente será o espaço em que 

teremos maior contato com os estudantes. 

 

2.3)  Documento conjunto fórum/PRPPG 

 

A partir das diretrizes que propusemos na carta entregue ao Edílson, será escrito um 

documento conjunto entre o fórum e a PRPPG, que poderá dar mais força no momento em 

que a reforma da resolução for pautada no CEPE. 

 

Encaminhamento: 

 Enfatizar ao Edílson que a PRPPG deve escrever o documento; 

 

2.4)  Comitê gestor das bolsas REUNI 

 

Durante a reunião com Edílson, ele afirmou que podemos compor as reuniões do comitê 

como convidados, já que na resolução 10/08 não é prevista a participação de estudantes. 

Porém, a alteração da composição desse comitê também deve ser reivindicada por nós no 

momento da reforma da resolução. 

 

3) Portaria conjunta CAPES/CNPq 

De acordo com algumas divergências que foram colocadas na lista de e-mails do fórum, 

propôs-se como discussão a portaria conjunta CAPES/CNPq que possibilita acúmulo de vínculo 

empregatício e recebimento de bolsas CAPES. 

Lucas, Marcelo e Silvana argumentaram que são contra a portaria. Para Lucas e Marcelo, a 

portaria vem no sentido de precarizar o trabalho do pós-graduando e jogar para o sujeito a 

responsabilidade de se subsistir materialmente. Além disso, dá margem para o governo não 

reajustar o valor das bolsas, congelado há três anos. 

Para Silvana, em muitos casos as bolsas acabam sendo destinadas a estudantes que já 

trabalham em grandes empresas, com ótimos salários, e obtêm bom rendimento nos 

processos seletivos. Ou seja, ao invés de a bolsa servir como um auxílio para que o estudante 

tenha melhores condições de cursar a pós-graduação, acaba servindo como complementação 

financeira de quem já tem uma boa inserção no mercado de trabalho. O grande problema é 

que precisa haver critérios mais bem delimitados para os processos seletivos, que não apenas 

o mérito. 

 

Thiago Bagatin aponta que não devemos discutir apenas a portaria, mas a essência da 

política de pós-graduação. Concorda com a Silvana que precisa haver critérios mais bem 

delimitados; o critério sócio-econômico precisa ser o principal, pois a bolsa não deve ser um 



prêmio, mas uma maneira de dar condições a quem quer fazer pós-graduação. A bolsa não 

pode ser uma complementação financeira àqueles que recebem bons salários. Porém, é 

importante que a universidade esteja aberta para aqueles que possuem uma vivência no 

mundo do trabalho e não desejam seguir a carreira acadêmica, mas que buscam uma 

complementação formativa na academia. A portaria permite isso e, portanto, ela deveria ser 

expandida para todas as bolsas. 

Cassius concorda com Thiago e afirma que se não fosse o vínculo empregatício e a bolsa, 

talvez ele não tivesse condições de fazer o mestrado. 

Márcia também concorda com Cassius e Thiago e acha que a portaria é positiva no sentido 

de permitir que mais estudantes-trabalhadores possam fazer pós-graduação, sem que 

necessariamente tenham que seguir a carreira acadêmica. 

 

Marcelo e Lucas afirmam que percebem que as posições não são absolutamente 

divergentes, pois, para eles, o maior alvo de críticas é a forma da portaria, que acaba criando 

uma falsa democratização: ao mesmo tempo em que se permite que a classe trabalhadora 

esteja na universidade e na pós-graduação, ela está fazendo uma dissertação ou uma tese e 

trabalhando intensivamente fora da universidade, pois precisa se sustentar. Uma permissão de 

acúmulo de bolsa e vínculo empregatício poderia, sim, acontecer, mas com parâmetros mais 

bem definidos, com relação de fato entre objeto de pesquisa e atividade profissional, com 

poucas horas de trabalho fora da universidade e concessão de bolsas mediante critérios sócio-

econômicos. 

 

A conclusão do debate foi no sentido do consenso de que são necessárias diretrizes 

básicas para os processos seletivos dos programas. A PRPPG já se posicionou delegando a cada 

programa a política de concessão de bolsas e processos seletivos, ou seja, se eximindo do 

processo e lavando as mãos, como temos visto em diversas posições dessa pró-reitoria. Talvez 

agora não seja estratégico sermos propositivos nessas diretrizes básicas, mas em algum 

momento precisaremos nos posicionar, da maneira que fizemos com a contrapartida das 

bolsas REUNI. 

 

4) Residentes 

 A MP 521, que propõe o aumento no valor das bolsas dos residentes caducou 

(passaram-se mais de 6 meses); não foi votada no senado porque a posição do 

governo foi vincular sua votação à da MP520, que também não foi votada. 

Porém, já há indicativos de greve dos médicos residentes para o início de julho caso as 

bolsas não tenham o aumento previsto na MP. 

 Os residentes multiprofissionais da UFPR organizaram um evento no HC entre ontem e 

hoje e, por isso, não puderam comparecer à reunião do fórum. Provavelmente 

poderão dar o repasse do evento e das outras questões na próxima reunião. 

 

 

5) Carta de princípios 

A carta escrita pelo Lucas com base nos apontamentos da última reunião foi aprovada, 

com uma ressalva: inserir como subitens do item 7 os três pontos que haviam sido elencados 

na reunião. Os subitens são: 



Discutir os objetivos da pós-graduação numa universidade pública. 

Garantia da pluralidade epistemológica nos cursos. 

Discutir o papel dos critérios de avaliação da CAPES. 

  

6) Outras questões 

 

6.1)  Comunicação 

 

 Marcelo gostaria de gerenciar o blog, mas está sem tempo. 

 Em relação ao domínio soylocoporti, chegamos ao consenso de que é desconfortável 

para o fórum divulgar seu endereço eletrônico a partir do nome de um grupo. 

Aparentemente, estaríamos vinculados politicamente ao grupo. 

 Apontamos que o ideal seria uma comissão de comunicação, que pensasse de forma 

mais sistematizada as questões de gerenciamento do blog, divulgação de reuniões 

etc. Porém, concluímos que, de acordo com o tamanho das nossas pernas, estamos 

nos envolvendo em várias atividades e cumprindo-as com eficiência. Podemos deixar 

essas decisões para momentos posteriores. 

 

Encaminhamentos: 

 Por enquanto, Marcelo faz o mínimo das tarefas de gerenciamento do blog, como 

postar relato da reunião e a divulgação do evento. Porém, a discussão sobre isso fica 

para a próxima reunião. 

 Trazer novamente essa discussão na próxima reunião. 

 

6.2)  Agenda 

06/06 às 12h: reunião sobre o processo do DANC, no pátio da reitoria; 

14/06 às 19h: evento sobre a contrapartida das bolsas REUNI; 

02/07 às 14h: próxima reunião do fórum. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Data: 17/06/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Thiago (Fórum), Wagner (DCE), Lilian, Afrânnia, Maria Cecília, Carolinne, 

Lauren, Fábio (Residência Multiprofissional HC), Rafael (DANC). 

 

Pauta: 

1) Paralisação da residência multiprofissional e médica 
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Nesta sexta-feira, dia 17 de junho, às 19h foi realizada uma reunião dos Residentes 
Multiprofissionais do HC-UFPR com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), Diretório 
Acadêmico Nilo Cairo (DANC) e Fórum de Pós-Graduandos da UFPR. 

Dia 31 de dezembro de 2010 foi emitida uma Medida Provisória (MP 521) aumentando o 
salário dos médicos residentes, fruto da greve nacional que durou 3 meses. Tudo que acontece 
para a Residência Médica também acontece automaticamente para a Residência 
Multiprofissional. Dia 31 de maio, devido à votação da MP 520 (que criava a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares S.A.) ter sido impedida e consequentemente caducada (cada MP deve 
ser votada em até 6 meses ou caduca), a MP 521 caducou também. Portanto o aumento 
conseguido da bolsa não vale mais. Por causa disso já existe um movimento nacional dos 
médicos residentes para paralisações e greve caso o valor da bolsa realmente caia. Nesse 
sentido também vai a Residência Multiprofissional. 

Na reunião ficaram esclarecidas algumas coisas quanto à possibilidade de paralisação e greve e 
também da articulação com a Residência Médica. O DCE, o DANC e o Fórum manifestaram 
apoio às reivindicações dos residentes. 

Terça-feira será realizada uma assembleia no HC às 12h e o Fórum foi convidado a participar. 

 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: V 

Data: 02/07/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Silvana (engenharia de produção), Marilza (ciências da saúde da criança e do 

adolescente), Luasses (direito), Marcelo, Lucas, Cassius, Livia (educação), Patrik (ciências 

veterinária), Cristina (ciência, gestão e tecnologia da informação), Carolina (botânica), Leandro 

(contabilidade), Wagner (DCE). 

 

Pauta: 

1) Informes 

2) Balanço - evento contrapartida REUNI 

3) Propostas de diretrizes para a contrapartida REUNI 

4) Paralisação/greve dos residentes 

5) Greve dos servidores 

6) Organização de comissões 

7) Ida ao campus Litoral 

 

 

www.fpgufpr.wordpress.com 

@fpgufpr 

fpgufpr@gmail.com 

 

http://www.fpgufpr.wordpress.com/
mailto:fpgufpr@gmail.com


1) Informes 

Único informe: Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos (CONAP) ANPG 

Conforme encaminhamento da última reunião, Lucas deu o informe de que entrou em contato 

com membros da atual direção da ANPG a respeito da tiragem de delegados para o CONAP e 

obteve a resposta de que o congresso é composto apenas por representantes de entidades 

(APGs) vinculadas à ANPG. Porém, nada impede que participemos como observadores, com o 

objetivo de analisar como se dá a construção de uma APG em outras regiões do Brasil. 

Chegou-se ao consenso de que é importante tentarmos participar do congresso, que acontece 

em agosto na cidade de Recife. Para isso, precisaremos nos informar melhor a respeito de 

datas, pautas do congresso e possibilidades de financiamento para a viagem de pelo menos 

um membro do fórum. 

 

Encaminhamentos: 

 Lucas enviará os detalhes do evento na lista de e-mails, com o objetivo de informar os 

membros do fórum e para que possamos iniciar os contatos com órgãos/entidades que 

auxiliem financeiramente; 

 As possibilidades de ajuda para o financiamento da viagem listadas abaixo serão 

verificadas pelos responsáveis, que darão os repasses via e-mail ou na próxima reunião do 

fórum: 

o Via SEJUR, entidade de representação discente do PPG Direito da UFPR. Luasses 

fica responsável. 

o Via DCE. Wágner repassa a demanda para Thiago Bagatin, que tentará articular 

com algum órgão da UFPR; 

o Via PPG Ciências da Saúde. Marilza fica responsável. 

 

2) Balanço – Evento contrapartida REUNI 

 

Foi feita uma rodada de avaliações sobre o evento, na qual os estudantes que participaram 

fizeram avaliações individuais, com o objetivo de iniciarmos um debate mais amplo. 

 Marcelo: 

o Iniciou com um breve histórico dos objetivos do evento e de como foi construído. 

o Ressaltou o alto número de participantes (mais de 200) e os componentes da mesa: 

presidentes dos fóruns de coordenadores de graduação e de pós-graduação, 

representante da PRPPG (inicialmente, pró-reitor Sérgio Scheer e, durante a discussão, 



professor Edilson), representante do comitê gestor das bolsas REUNI, representante do 

fórum (Marcelo). 

o Ponto positivo: mobilização, importante número de participantes. 

o Ponto negativo: falta de melhor organização prévia por parte do fórum, que acabou 

tendo que coordenar a mesa e o debate. Porém, não sabíamos que essa tarefa ficaria 

para nós e também esperávamos um número bem menor de participantes. Destacou 

também o fato de, em determinado momento, a discussão ter sido focada nas 

positividades/negatividades do REUNI, deixando o tema central do evento, que era a 

contrapartida, como segundo plano. 

Durante a fala de Marcelo, Luasses destacou a importância de apresentarmos formalmente 

o fórum para o reitor, em alguma reunião previamente agendada, argumentando que isso 

dá mais legitimidade e respaldo ao fórum e às lutas que estamos tocando, mesmo que 

ainda não sejamos uma entidade formalmente representativa. Nessa reunião, 

apresentaríamos o fórum (carta de princípios) e levaríamos as pautas e bandeiras 

principais, dando ênfase à questão da contrapartida que já estamos organizando. 

 

 

 Silvana: 

o Pontos positivos: foi importante conhecer a realidade dos estudantes e dos outros 

programas, percebendo que há muitas falhas nos processos de condução das atividades 

de contrapartida. Número alto de pessoas, destacando a mobilização. Importantes 

intervenções, inclusive de professores, que ressaltaram que o REUNI tem muitas falhas. 

o Ponto negativo: pequena (ou quase nula) presença de coordenadores de graduação. 

o Silvana ainda destacou que bolsistas do seu programa (Engenharia de Produção) estão 

elaborando uma cartilha sobre as bolsas CAPES e REUNI, que contemplará a 

contrapartida e conterá com os itens da resolução e das diretrizes que propusemos 

enquanto fórum. Destacamos que seria interessante o fórum também lançar uma 

cartilha com esse conteúdo, como resultado do processo que estamos tocando e 

também como forma de mostrar o peso político do fórum. 

 

 Leandro: 

o Ponto positivo: dar publicidade ao fórum, já que havia muitos estudantes e professores. 

o Ponto negativo: colocar o foco da discussão no REUNI. Muitas manifestações durante 

as falas, que deram um tom muito agitativo ao evento, diferente do caráter de 

discussão que havíamos pensado. 



 

 Lucas: 

o Concorda com as falas anteriores, mas ressalta que, após algumas falas de professores 

que compunham a mesa, eram necessárias intervenções que destacassem a posição do 

fórum e de muitos estudantes em relação ao REUNI, deixando claro que a leitura que 

fazemos é que esse programa faz parte de um pacote de precarização da Universidade, 

mesmo que tenha pontos positivos. 

o Destacou ainda que é importante nos dedicarmos a avaliar o que faremos em termos 

de articulação dos estudantes que estiveram no evento e como poderemos partir dessa 

experiência positiva para divulgar a existência do fórum. 

 

Encaminhamentos: 

 Luasses e Lucas ficam responsáveis por marcar a reunião com o reitor e dar o repasse na 

lista de e-mails. Luasses e Lucas participarão da reunião, além dos membros do fórum que 

também se dispuserem. 

 Silvana vai enviar a cartilha elaborada pelos bolsistas do PPEP para a lista de e-mails e, a 

partir dela, pensaremos em como elaborar o material do fórum sobre as bolsas. 

 

3) Propostas de diretrizes para a contrapartida REUNI 

 Após a rodada de avaliações, discutiram-se algumas questões gerais a respeito de como se 

dá a contrapartida REUNI, já que havia estudantes que nunca haviam participado de 

reuniões do fórum e não puderam comparecer ao evento. 

 Nessa discussão, concluiu-se que a obrigatoriedade do cumprimento de 2 ou 4 horas 

semanais na contrapartida REUNI, imposta pelo Edital REUNI/UFPR 01/11, que trata das 

bolsas REUNI, fere a autonomia não só de cada programa, como de cada atividade a ser 

realizada pelos bolsistas junto à graduação. Assim, houve consenso na necessidade de 

encontrar uma forma de limitar a carga horária das atividades (imposta como 104 para 

mestrado e 208 para doutorado, anualmente, pela Resolução 10/08, que segue as 

prescrições do REUNI), não abrindo possibilidades para o cumprimento de carga horária 

maior que essa, mas permitindo que a distribuição dessas horas durante o ano fique a 

cargo do estudante e do professor coordenador da atividade. Tentaremos satisfazer essa 

necessidade inserindo essas considerações na nossa proposta de diretrizes e invalidando o 

item I.11.3 do Edital REUNI/UFPR 01/11, que obriga a distribuição das 104/208 horas 

anuais em pelo menos 2/4 horas por semana. Note-se o grifo que enfatiza as palavras do 



referido item: com as palavras “pelo menos”, há possibilidades de que, por imposição que 

não depende do estudante, a contrapartida seja cumprida em mais de 2 ou 4 horas 

semanais. Entendemos que suprimir esse item contempla tanto os casos em que o 

estudante deseja, por sua vontade, cumprir mais de 2 ou 4 horas, quanto a impossibilidade 

legal de casos em que há imposição desse excesso de carga horária. 

 Concluiu-se, também, que o mecanismo de relato e fiscalização das atividades não é 

funcional, já que muitos programas sequer enviam as listas mensais de freqüência ao 

comitê gestor e este, composto por 6 professores, não tem pernas para ler todos os 

relatórios dos bolsistas. Ou seja, não tem havido fiscalização da contrapartida e os 

documentos exigidos servem apenas para cumprir uma burocracia. Por isso, chegou-se ao 

consenso de que precisamos inserir na nossa proposta de diretrizes que as atividades 

sejam relatadas em apenas um documento, escrito ao final da atividade, no qual constará 

também a distribuição das horas da atividade. 

 Após essas discussões, fizemos uma leitura das diretrizes, procurando agregar sugestões 

de alterações dos presentes na reunião e propostas que surgiram durante o evento. 

 

Encaminhamentos: 

 Alterações nas diretrizes: 

o Inserir nova diretriz, com a seguinte redação: 

“As 104 e 208 horas que devem ser cumpridas, respectivamente, por mestrandos e 

doutorandos bolsistas REUNI podem ser distribuídas ao longo do ano da maneira que 

melhor convier à atividade executada como contrapartida. Essa distribuição deve ser 

acordada entre bolsista e professor coordenador da atividade, de modo que contemple 

as necessidades pedagógicas de execução da atividade específica. Com isso, o item 

I.11.3 do Edital REUNI/UFPR nº 01/11, que trata da distribuição de bolsas REUNI de 

mestrado e doutorado na UFPR, passa a não ter validade.” 

o Inserir nova diretriz, com a seguinte redação: 

“Os bolsistas deverão apresentar apenas um relatório ao final do cumprimento da 

atividade, no qual deve constar, além do conteúdo da atividade realizada, a distribuição 

da carga horária adotada pelo bolsista, em acordo com o coordenador da atividade. 

Com isso, o trecho ‘Todos os bolsistas terão controle mensal de presença, terão que 

preencher relatório mensal de suas atividades’, contido nas Orientações para o 

Programa REUNI 2011, passa a não ter validade. 

o No item 1, suprimir o trecho “e dentro do projeto de pesquisa desenvolvido em sua 

monografia/dissertação/tese.” 



o Suprimir o item 2. 

 Lucas e Marcelo ficaram responsáveis por marcar uma nova reunião com Edílson, para 

apresentar a carta de diretrizes final e construir o documento, assinado por fórum e 

PRPPG, a ser apresentado no CEPE. 

 

4) Paralisação/greve dos residentes 

Alguns estudantes que participaram das reuniões anteriores do fórum fizeram um breve 

histórico de como se deu a participação dos residentes e a aglutinação de suas pautas às 

bandeiras de luta do fórum. Marcelo relatou a questão da não ocorrida paralisação dos 

residentes, aprovada em assembléia para acontecer no dia 29/06. Lucas e Marcelo 

participaram da assembléia ocorrida em 21/06 no HC, fazendo uma saudação e manifestando 

o apoio do Fórum de Pós-Graduandos da UFPR às decisões dos residentes. 

Foi destacado, também, que o fórum sente a necessidade da participação mais assídua de 

residentes nas reuniões. Essa participação é necessária para que tenhamos repasses mais 

qualificados das movimentações que acontecem entre os residentes, podendo defender com 

mais argumentos e legitimidade essas pautas. Mesmo que haja membros do fórum tentando 

acompanhar essas movimentações e dar os repasses, não estão no dia a dia daqueles 

estudantes e construindo suas lutas específicas. 

 

5) Greve dos servidores 

Chegou-se ao consenso de escrever, enquanto fórum, uma moção de apoio à greve dos 

servidores. 

 

Encaminhamento: 

Lucas fica responsável por escrever uma moção de apoio ou assinar conjuntamente uma 

moção com outra entidade. Quando tiver uma posição, dá o repasse via lista de e-mails. 

 

6) Organização de comissões 

Após uma breve exposição das principais atividades que estão sendo tocadas pelos membros 

que participam do fórum desde as primeiras reuniões, concluiu-se que é necessário dividirmos 

melhor as tarefas para não sobrecarregar alguns membros do fórum. Enfatizou-se a 

necessidade da criação de comissões, mas detectou-se como um impeditivo para isso a alta 

rotatividade de estudantes nas reuniões, não permitindo que tarefas permanentes sejam 

assumidas. Assim, decidiu-se por tentar dividir as tarefas principais do fórum no momento: 

 Pensar pauta, escrever relatoria e coordenar reuniões: Lucas. 



 Gerência do e-mail: Silvana. 

 Divulgação de reuniões e eventos do fórum: 

o Por e-mail, Silvana fica responsável, enviando e-mails da conta do fórum. 

o Com cartazes, cada estudante presente fica responsável por seu campus, colando nos 

locais que achar importante. Nessa reunião, havia estudantes do Politécnico, Biológicas, 

Botânico, Agrárias, Santos Andrade e Reitoria. Marcelo enviará os modelos de cartazes, 

como fez para a divulgação das reuniões anteriores. 

 Blog e gerência da lista de e-mails: Marcelo 

 

7) Ida ao campus litoral 

Um professor de um PPG da UFPR-Litoral enviou um e-mail para o Marcelo, solicitando que 

algum integrante do fórum fosse até a essa sede da Universidade, localizada em Pontal do Sul, 

apresentar o fórum e tentar organizar os estudantes.  

Concluímos que é muito importante irmos ao litoral e tentar articular coletivos de organização 

dos estudantes, vinculados ao fórum, em todos os PPGs que existem nesse campus. Para isso, 

é necessário contatar previamente representantes discentes, com o objetivo de encontrar uma 

data comum na qual poderíamos fazer essa passada. Após essa definição (data e 

representantes), podemos decidir no fórum quem, como (viabilidade financeira, transporte 

etc.) e quando faremos a passada. 

 

Encaminhamento: 

Lucas e Cassius ficam responsáveis por fazer esses contatos e dar o repasse ao fórum por e-

mail ou na próxima reunião. Luasses tem um contato de um professor no litoral que talvez 

possa nos ajudar nesse sentido e também pode colaborar enviando o contato. 

 

 

Próxima reunião: 06/08/11, às 14h, no DCE. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Data: 12/07/2011 

Local: PRPPG 

Presentes: Marcelo (educação). 

 

Reunião com a Coordenação de Pós-Graduação da PRPPG 

 

Pauta: 

1) Proposta final de diretrizes para a contrapartida REUNI 
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A discussão transcorreu em função das alterações realizadas pelo Fórum nas propostas de 

diretrizes, especificamente os itens 1, 7 e 8. 

Quanto ao item 1, a CPG concordou em não limitar a contrapartida na pesquisa do pós-

graduando, porém considera que deixar muito amplo (somente área de pesquisa) pode levar a 

que os pós-graduandos realizem suas atividades apenas em disciplinas que são ministrados 

nos últimos períodos de cada curso, podendo inviabilizar que as atividades sejam realizadas 

nos primeiros períodos dos cursos de graduação, período no qual ocorre maior desistência de 

graduandos. 

Sobre o edital das bolsas REUNI 01/2011, perguntei se poderíamos fazer um novo edital 

(02/2011), mas pelo Edilson, isso não será feito, portanto qualquer alteração seria realizada na 

publicação do edital 01/2012. Porém, as alterações dos itens 7 e 8 podem ser enviadas para as 

coordenações de pós-graduação como documento conjunto da PRPPG e Fórum. O Edilson 

(coordenador de pós-graduação) irá conversar com o Sérgio Scheer (pró-reitor da PRPPG) 

sobre as propostas de diretrizes e então irá preparar um documento para que vejamos e 

deliberemos pela aprovação ou não. Caso não aprovemos, a PRPPG enviará a proposta de 

diretrizes do Fórum para as coordenações e também outro documento da própria PRPPG. 

Sobre os itens 7 e 8, foi discutido que a lista de presença mensal foi um pedido das 

coordenações de graduação, pois existiam alunos que não “apareciam” para as atividades da 

contrapartida. Também foi pontuado que a importância dos relatórios durante as atividades e 

não apenas ao final servem para que caso esteja ocorrendo algum problema isso possa ser 

corrigido. Quanto ao questionado na última reunião, sobre atividade de prática de docência, 

em que a disciplina é ofertada em apenas um semestre, foi relatado que o Comitê Gestor de 

Bolsas REUNI tem sido bastante flexível quanto a isso e que no semestre em que não foi 

realizada atividade o bolsista preenche o relatório de acordo com o plano de trabalho, 

indicando que fará (ou fez) a atividade propriamente dita no outro semestre. Quanto à 

distribuição das 2/4 horas semanais, que cairiam nas férias da graduação, foi enfatizado que as 

104/208 horas anuais não são exclusivamente em sala de aula e sim é contada toda a 

preparação do bolsista para realizar a atividade. 

Sobre o estatuto da Associação de Pós-Graduandos que se encontrava no site da PRPPG, o 

professor Edilson disse que isso foi uma tentativa de organizar uma associação e que o site 

novo foi construído em cima do antigo, portanto existem vários conteúdos da PRPPG 

ultrapassados, mas que não conseguem realizar as devidas alterações. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: VI 

Data: 06/08/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Diego (bioinformática); Daniele (segurança alimentar e nutricional); Erick (UTFPR); 

Carolinne, Lauren (residência multiprofissional HC); Silvana (engenharia de produção); Maura 

(engenharia química); Lucas, Livia (educação); Suelen (educação física); Josieli (graduação em 

ciências sociais, comando de greve discente); Cleyson Spam (graduação em psicologia, DCE), 

Fernando (ciência política), Carolina (enfermagem). 

 

Pauta: 

1) Greve na UFPR 

2) Contrapartida REUNI 

3) Ida ao litoral 

4) Cartilha sobre as bolsas 

5) Discussão a respeito do fórum e do ME de PG 

6) Reuniões com outras entidades 

7) Organização do fórum 

8) Biblioteca 

9) Congresso dos estudantes e eleições do DCE 

10) Campanha de bolsas 

 

 

www.fpgufpr.wordpress.com 

@fpgufpr 

fpgufpr@gmail.com 

 

http://www.fpgufpr.wordpress.com/
mailto:fpgufpr@gmail.com


1) Greve na UFPR 

 Spam: apresentação da conjuntura do momento político em geral e da greve dos 

estudantes em específico, pelo DCE.  

Os servidores técnico-administrativos estão em greve há dois meses, reivindicando pauta 

local e nacional. Na última segunda-feira, houve uma reunião do Conselho das Entidades 

de Base (CEB) bastante representativa (mais de 70 estudantes), que aprovou o apoio à 

greve dos técnicos e detectou a importância de fortalecer o movimento estudantil nesse 

momento. O DCE avalia positivamente essa reunião do CEB. Na última quinta-feira, 

ocorreram três assembléias importantes: na assembléia dos técnicos, aprovou-se a 

continuação da greve; na assembléia da APUFPR, sindicato dos professores, aprovou-se 

indicativo de greve docente na UFPR; na assembléia dos alunos, aprovou-se greve 

discente. 

A reitoria de posicionou apoiando a greve e afirmando sua legitimidade. Porém, não se 

posiciona em relação às negociações com os grevistas. 

Esse é o momento de nos articular, fortalecer o movimento, colocar nossas pautas para a 

sociedade. As pautas dos pós-graduandos serão incorporadas ao dossiê que será 

entregue à reitoria na segunda-feira. 

 

Discussão 

 Esse é um momento importante para capilarizar nossas discussões e apresentar o fórum 

aos estudantes, obtendo cada vez maior adesão. Além disso, pode ser um bom momento 

para fortalecermos as discussões sobre a pós-graduação na UFPR, propor debates mais 

aprofundados a respeito do modelo de universidade e de produção do conhecimento 

que defendemos. Ou seja, há questões para além das conquistas imediatas que podemos 

conseguir nas negociações, independente de aderirmos à greve discente ou não. 

 O momento também é importante para publicizar nossas pautas e fortalecê-las junto aos 

estudantes e à comunidade, mesmo que não haja condições de realmente pararmos 

completamente devido às especificidades da dinâmica da pós-graduação. Não podemos 

ser sugados pela greve, mas aproveitar o momento para divulgar nossas demandas. 

 No movimento grevista das três categorias, os pós-graduandos (mestrandos, 

doutorandos e residentes) parecem estar num “limbo”, pois não sabem como agir ou se 

uma greve discente afetaria o recebimento das bolsas e as defesas de dissertações e 

teses. Precisamos aprofundar essa discussão, obtendo informações mais precisas de 

como poderíamos agir em relação à greve, caso aderíssemos à greve dos estudantes. 



  Não podemos optar por entrar em greve ou não apenas porque as greves dos técnicos e 

dos docentes param a universidade, mas a partir de uma posição política e da análise de 

nossas condições de estudo e trabalho na pós-graduação. Além disso, mesmo não 

aderindo à greve dos estudantes, precisamos apoiá-los politicamente, para somarmos 

forças para a obtenção de conquistas. 

 As reivindicações em torno da greve não se referem apenas a pautas corporativistas ou 

imediatistas, mas a uma concepção de educação e de universidade, com a qual o fórum 

de pós-graduação concorda. Mesmo que tiremos a posição de não paralisar, é 

importante disseminarmos essa concepção de educação: pública, gratuita, 

comprometida com as necessidades da sociedade, com qualidade social. 

 Na residência, as condições são um pouco diferentes, já que a greve dos docentes afeta 

não só as aulas, mas os processos de preceptoria, orientação e assistência à sociedade. 

 

Encaminhamentos, a partir da discussão 

 

A) Chamar uma assembléia dos pós-graduandos da UFPR para discutir amplamente essa 

questão com todo o corpo discente. 

 É importante tentarmos discutir internamente nos nossos locais de estudo demandas 

específicas para serem relatadas na assembléia. Assim, poderíamos ter um breve 

mapeamento das demandas de cada setor na Pós-Graduação. 

 Essa assembléia terá quatro objetivos principais: 

1. Divulgar o Fórum de Pós-Graduandos 

2. Esclarecer o corpo discente de pós-graduandos a respeito de todo o movimento de 

greves; 

3. Esclarecer o corpo discente de pós-graduandos a respeito das implicações que 

podem ser impostas aos estudantes caso os docentes e os alunos entrem em 

greve; 

4. Definir uma posição do corpo discente de pós-graduandos em relação às greves. 

 A partir desses objetivos, a pauta da assembléia foi definida: 

1. Informes (fórum, SINDITEST, APUFPR, Comando de greve discente); 

2. Posição dos pós-graduandos. 

 A respeito dos informes iniciais referentes ao primeiro ponto de pauta: 



o Integrante do fórum: apresentação do fórum (histórico, objetivos, motivo de chamar a 

assembléia) e apresentação das pautas que elencamos nessa reunião (ver 

encaminhamento B). 

o SINDITEST: informe sobre a greve dos técnicos, a pauta de reivindicações e as 

implicações para a pós-graduação. 

o APUFPR: 

 Informe sobre o indicativo de greve dos professores e a pauta de reivindicações. 

 Esclarecimento a respeito das implicações que teríamos se aderíssemos à greve 

discente e se os professores da pós aderissem à possível greve docente. A pós-

graduação pára numa greve? As bolsas deixam de ser pagas? Há possibilidade de 

prorrogação das bolsas? Há possibilidade de prorrogação das defesas? 

o Comando de greve discente: informe sobre a greve discente e a pauta de 

reivindicações. 

 

 

 Questões operativas e responsáveis: 

o Data e local: quarta-feira, dia 10/08, às 19h, no RU central. Spam (DCE) fica responsável 

por reservar o RU. 

o Divulgação: 

 Responsáveis: Silvana, Fernando e Josi (comando de greve discente). 

 Fernando confecciona os cartazes e envia na lista. 

 Spam (DCE) imprime 50 cópias e as deixa na portaria do prédio Dom Pedro I da 

reitoria para quem quiser pegar. Cada um cola os cartazes nos seus locais de estudo. 

 Silvana envia e-mail para as listas e os endereços para os quais tem enviado as 

convocatórias de nossas reuniões. 

 Cada um envia e-mail para as listas internas de seus programas. 

o A respeito dos informes iniciais referentes ao primeiro ponto de pauta: 

 Lucas fala representando o fórum. 

 Spam (DCE) entra em contato com o SINDITEST para convidar algum integrante. 

 Fernando entra em contato com Luis Allan para falar pela APUFPR. 

 Josi entra em contato com o comando de greve para convidar algum integrante. 

o Estrutura da assembléia: 

 Sequência: 

1. Informes: falas de 7 minutos (4 falas = 28 minutos). 

2. Perguntas e respostas direcionadas (3 minutos). 



3. Discussão. Falas de 3 minutos. Blocos de 10 falas e mesa encaminha. 

 Para compor a mesa: Marcelo como coordenador e Carolinne e Carolina auxiliando 

nas inscrições e outras questões. 

 

B) Levantar pautas mínimas a serem incorporadas ao dossiê que será escrito pelo comando 

de greve discente e entregue à reitoria após o ato de segunda-feira às 11 horas. Essas 

pautas serão apresentadas na assembléia e mais bem desenvolvidas na discussão. 

As pautas elencadas foram as seguintes: 

 Em relação à biblioteca: 

o Todas as bibliotecas devem ficar abertas aos sábados o dia todo. 

o Para os pós-graduandos, deve ser permitido o empréstimo de, pelo menos, 5 livros. 

o Melhoria na rede wireless e na quantidade de computadores em todas as bibliotecas. 

 Reajuste no valor das bolsas conforme inflação (2007-2011) e concessão da 13ª bolsa. 

(pauta nacional) 

 Transparência nos critérios e nos resultados dos processos de concessão de bolsas e de 

seleção de alunos. 

 Critério sócio-econômico para a concessão de bolsas em todos os programas. 

 Transparência nos balanços financeiros de todos os programas de pós-graduação. 

 Pautas dos residentes: Carolinne fica responsável por enviar. 

 

Encaminhamento geral: os outros pontos de pauta não foram discutidos pelo fato de termos 

concluído a discussão do ponto 1 às 16:30h. Como a questão central no momento é a greve e 

nossa posição em relação a ela, decidiu-se concluir a reunião apenas com os 

encaminhamentos referentes a esse ponto de pauta e dedicarmo-nos à organização da 

assembléia durante a próxima semana. Assim, a próxima reunião do fórum foi antecipada para 

o próximo sábado, dia 13/08, às 14h, no 4º andar do DCE. Nessa reunião, faremos uma 

avaliação da assembléia e, a partir dos encaminhamentos dela, qual será nossa atuação 

enquanto fórum. Além disso, tentaremos cumprir os pontos de pauta não cumpridos nessa 

reunião. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: VII 

Data: 13/08/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas, Livia (educação), Silvana (engenharia de produção), João Paulo, 

Fátima (psicologia), Claudia (história), Veridiana, Marília (ciências do solo), Dener 

(comunicação), Vinícius (engenharia mecânica – especialização), Christy (letras), Fernando 

(ciência política), Maria Cecilia, Afrânnia, Carolinne (residência multiprofissional HC), Lucas 

(música), Sylvia (direito). 

 

Pauta: 

1) Greve na UFPR 

2) Discussão a respeito do fórum e do ME de PG 

3) Congresso dos estudantes e eleições do DCE 

4) Contrapartida REUNI 

5) Cartilha sobre as bolsas 

6) Reuniões com outras entidades 

7) Organização do fórum 
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1) Greve na UFPR 

 

1.1) Informes em cada curso/setor 

 Educação (Livia): na reunião do colegiado do PPGE da última sexta-feira, deliberou-se 

pelo adiamento das aulas por uma semana. Houve dois argumentos principais: 

dificuldades de assistência aos estudos e manutenção material dos alunos, já que o 

serviço do RU está suspenso e não há biblioteca; e apoio político do colegiado à greve 

(desmistificando o discurso de que a pós-graduação não para e que sofreremos 

retaliações por parte da CAPES). 

 Psicologia (Fátima): na última reunião do colegiado do programa, houve unanimidade em 

apoiar a greve. Haverá reunião extraordinária na próxima semana para decidir o que será 

feito. O processo seletivo, as aulas e as pesquisas serão suspensas. Apenas as defesas 

serão mantidas. Porém, comentou-se que há a possibilidade de perda de bolsas. 

 Comunicação (Dener): na última reunião do colegiado, alguns professores optaram por 

apoiar a greve docente e outros não. Haverá reunião extraordinária do colegiado na 

terça. Porém, as aulas começarão normalmente no dia 15, segunda-feira. 

 Engenharia de produção (Silvana): a grande maioria dos alunos não quer parar, adotando 

uma posição bastante individualista. Porém, nada foi colocado na reunião do colegiado. 

 Ciências do solo (Veridiana e Marília): não há condições de o programa parar, pois há 

prazos a serem cumpridos e trabalhos de campo importantes. Além disso, os 

funcionários estão trabalhando. Esse é um ano decisivo para o programa, que quer, na 

avaliação trienal da CAPES, elevar o conceito para 5 e iniciar o doutorado. Por isso, os 

professores não pararão, mas amanhã haverá reunião do colegiado para decidir. 

 História (Claudia): atividades continuam normalmente. 

 Fitotecnia: atividades continuam normalmente. 

 Construção Civil: atividades continuam normalmente. 

 Gestão em tecnologia e ciência da informação: atividades continuam normalmente. 

 Música (Lucas): internamente, o programa vive um problema sério, caótico. Não há 

bolsas, os professores estão sobrecarregados, executando trabalho administrativo. Há 

bolsistas executando trabalho administrativo também. A greve só veio atrapalhar todo 

esse processo, pois o problema de falta de técnicos estava sendo resolvido. Os 

professores continuarão mesmo com a greve, com a justificativa de que não é possível 

esticar as bolsas para além de 2 anos. Alguns professores sofreram opressão por não dar 

aulas. 



 Letras (Christy): Não há nada definido, mas a postura de alguns professores é também 

não parar nenhuma atividade. 

 Ciência política (Fernando): na próxima segunda-feira as aulas começarão normalmente, 

conforme deliberação do colegiado do programa. A questão de elevação do conceito na 

avaliação da CAPES e a tentativa de iniciar o doutorado também são questões que estão 

influenciando. O argumento dos professores é que a resolução do CEPE não é válida para 

a pós-graduação. 

 Direito (Sílvia): não houve nenhum comunicado oficial, mas alguns professores estão 

apoiando a greve. Um professor estava programado e mandou aviso aos alunos 

afirmando que não começaria as aulas por conta da greve. Essa semana que saberemos, 

de fato, a posição dos professores, pois o calendário oficial terá início. 

 Residência (Maria Cecília e Carolinne): a residência é algo à parte na UFPR, pois não é 

reconhecida pela PRPPG. As disciplinas não são nem reconhecidas pela UFPR. Alguns 

professores estão tentando que apenas sejam apresentados casos clínicos, com aulas 

ajustadas e apresentação do TCC. Porém, tudo continua da mesma forma. 

 

1.2) Reunião CEPE 

 

 Repasse do Marcelo (é conselheiro do CEPE, representando a pós-graduação, junto com 

Thiago Bagatin) 

o Histórico das decisões deliberadas durante a greve: 

 No começo de julho: resolução 41/11, que prorrogou o calendário. 

 Final de julho: nova resolução que prorrogou o início do calendário para dia 7. 

 Duas semanas atrás: nova resolução que prorrogou o início do calendário para dia 

15. 

 Última sexta-feira: nova resolução que prorrogou o início do calendário para dia 22, 

sem discussão, pois o mérito da questão já havia sido discutido nas últimas 

reuniões, de modo que o reitor encaminhou o adiamento em sua primeira fala. 

O principal motivo desse adiamento é a falta de assistência aos alunos como RU, 

biblioteca etc. Não há como iniciar as atividades normais da universidade sem esses 

serviços estarem funcionando. 

 Durante esse processo, Marcelo e Thiago solicitaram uma posição do fórum de 

coordenadores de pós-graduação, tanto via e-mail quanto oficialmente em reunião 



do CEPE. A presidente do fórum, que nunca foi a reuniões do CEPE, respondeu que 

só iria atrás de uma posição do fórum quando as aulas começarem. 

o Em relação às aulas da pós-graduação, Maria Amélia, pró-reitora da PROGRAD, e o 

Reitor disseram que elas seguem o calendário da universidade e, portanto, só podem 

iniciar no dia 22, da mesma forma que as aulas da graduação. Inclusive o Reitor fez 

algumas piadas no sentido de que as pós-graduações acham que não são parte da 

universidade, mas que, na verdade, seguem todos os calendários decididos nos 

conselhos superiores. 

Porém, há um parágrafo da resolução CEPE-71/10, que afirma que cada programa de 

pós-graduação tem autonomia para definir seu calendário.  

Com isso, Marcelo entrou em contato com a Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC), 

com o objetivo de solicitar informações mais precisas sobre essa questão. O 

responsável, Dionei, não estava na SOC, mas Marcelo entrará em contato novamente 

com ele durante essa semana. Marcelo também conseguiu contatar Edílson, 

coordenador da pós stricto sensu na UFPR, que afirmou que o reitor e a pró-reitora se 

enganaram nessa afirmação, pois, de fato, cada programa tem autonomia. 

Para Marcelo, cada programa deve pensar seu calendário dentro do calendário oficial 

da UFPR. Ou seja, todos os calendários de pós deveriam ser também prorrogados. 

o No CEPE, Marcelo e Thiago tentaram encaminhar a construção de um documento que 

proíbe a punição de estudantes da pós-graduação que faltem as aulas no período de 

greve dos alunos. Porém, segundo o reitor, isso não faz sentido, pois o calendário foi 

adiado e, como os programas devem submeter-se a esse adiamento, os alunos, de 

qualquer forma, não devem ter aulas. 

o A respeito das bolsas, também foi afirmado no CEPE que nenhuma bolsa vai deixar de 

ser paga, assim como a folha de pagamento dos funcionários. 

 

 Debate 

o Marcelo: é importante aprovarmos o documento no CEPE que proíbe a punição de 

alunos que faltarem às aulas. Por isso, também, propõe o encaminhamento de 

construirmos comitês setoriais discentes para fortalecer essa posição nos colegiados 

dos programas. 

o Lucas (educação): procurando situar o processo que estamos vivendo: o principal 

motivo de paralisação das aulas da graduação e adiamento do calendário é a greve dos 

técnicos, que faz com que não haja assistência estudantil adequada. Além disso, a 

greve dos professores está para ser deflagrada e os alunos aprovaram greve discente. 



Nós, pós-graduandos, somos alunos e representados pelo DCE. Portanto, também 

estamos em greve. Porém, há situações específicas da nossa vida acadêmica, como 

bolsas e prazos para defesas. Ou seja, talvez não possamos parar completamente, mas 

pensar alguma forma de fortalecer o movimento dos alunos. 

o Dener: o pano de fundo da greve está na aprovação do orçamento da união, que tem 

como prazo o dia 31 de agosto. É necessário enfatizarmos isso nos espaços que 

estamos construindo durante a greve. 

o Marcelo: retrospectiva dos movimentos dos técnicos e dos professores: 

Em fevereiro, paralisação de uma semana. 

Porém, a direção da FASUBRA, federação nacional dos servidores técnico-

administrativos, suspendeu a paralisação, pelo fato de serem base de apoio ao 

governo. 

Os docentes também tentaram negociar com o governo, sem sucesso. 

Análise pessoal: caso as negociações não entrem na peça orçamentária de agosto, 

provavelmente perderemos o semestre. 

o Fátima: pede esclarecimentos em relação à possibilidade de reposição das aulas. 

o Marcelo: 

 Muitos professores também são contra a reposição, porém isso entrará como pauta 

da greve docente. 

 Há uma pauta unificada das três categorias, construída na assembléia comunitária 

da última quinta-feira, que também foi entregue ao reitor. 

 A respeito da greve dos professores: 

Uma das principais pautas da greve é a não aprovação da EBSERH, empresa que 

privatiza os hospitais universitários. 

Até agora, houve 14 assembléias pelo Brasil e todas tiraram indicativo de greve. Na 

UFPR, foi tirada uma data para deflagração de greve. Assim, é uma das mais 

avançadas, depois de Teresina que já está em greve. 

Hoje haverá reunião do ANDES para receber os repasses das assembléias e decidir 

pela greve nacional. A maioria das universidades deve tirar deflagração de greve. 

O governo pediu 60 dias para negociar e os professores da UFPR não aceitaram. 

o Lucas (música): A principal questão é a falta de verba, pois, nas negociações, o MPOG 

passa a incumbência para o MEC e vice-versa. A probabilidade de a greve continuar é 

grande! Muito maior do que encerrar-se daqui dois meses. 

o Marcelo: ressalta o corte de gastos de 50 bilhões de reais e isenções de 25 bilhões de 

impostos para multinacionais. 



o Silvana: o maior receio são os prazos e continuar a pós depois de 24 ou 48 meses sem 

receber bolsa. 

o Livia: a questão dos créditos é um problema a ser resolvido por cada programa, 

autonomamente, com oferta de disciplinas condensadas em outros períodos, por 

exemplo. Esse é um problema fácil de se resolver. 

 

 Encaminhamentos 

o Propor no CEPE um documento que estabeleça a proibição da punição aos pós-

graduandos que faltarem aulas pelo fato de estarem em greve ou de não haver 

assistência estudantil adequada para frequentarem as aulas. Marcelo e Thiago fazem a 

proposta no CEPE. 

o Marcelo entra em contato com Dionei da SOC na segunda-feira com o intuito de obter 

informações a respeito da autonomia dos programas em relação ao calendário. Dá o 

repasse pela lista de e-mails. 

Se, de fato, a autonomia existir (nesse caso, a pró-reitora e o reitor estavam errados ao 

fazer os comentários no último CEPE), Marcelo e Thiago propõem que o CEPE delibere 

que os calendários dos programas estejam submetidos ao da universidade. 

o Construiremos um informativo com o intuito de orientar os pós-graduandos a respeito 

das implicações das greves para as suas vidas acadêmicas. 

 O informativo será impresso com auxílio da APUFPR e inserido no blog do fórum. 

 O informativo será dividido em sete partes: 

 Análise política do contexto da greve (Lucas). 

 Calendário dos programas: autonomia ou submissão ao calendário da 

universidade (Marcelo, após contato com SOC). 

 Não suspensão das bolsas no período de greve (Marcelo, após contato com 

PRPPG). 

 Manutenção dos prazos de defesas e informação sobre a autonomia dos 

programas em relação à definição da obrigatoriedade da qualificação (Silvana). 

 Avaliação trienal da CAPES (Marcelo, após contato com PRPPG). 

 Possibilidade de não paralisação de pesquisas (Christy). 

 Conjuntura de outros programas de outras universidades e o que ocorreu com a 

pós em outras greves (Livia, com auxílio de quem tem contato com outros 

programas e após contato com ANPG). 



 O prazo para finalização dos textos é terça-feira, dia 16. Os textos devem ser 

enviados na lista de e-mails para conhecimento de todos os integrantes do fórum. 

 Dener e Carolinne formatam e revisam o texto, com o prazo de sexta-feira, dia 19. 

Nesse dia, deveremos enviar para a APUFPR fazer as impressões e inserir no blog e 

enviar por e-mail a versão virtual. 

 Inserir nesse informativo a moção de apoio às greves. (Ver item 1.3, 

encaminhamento D) 

 Inserir nesse informativo a discussão que fizemos a respeito da não fundação de 

uma associação de pós-graduandos nesse momento. (Ver item 1.3, 

encaminhamento A; Claudia fica responsável por escrever o texto, também com 

prazo de terça-feira) 

 Inserir nesse informativo a divulgação das assembléias setoriais. (Ver item 1.3, 

encaminhamento E) 

 

1.3) Discussão sobre os encaminhamentos da assembléia de pós-graduandos ocorrida dia 

10/08, às 19h, no RU Central, para debater a greve e a pós-graduação. 

 

A) Criar APG desvinculada da ANPG e chamar uma assembléia para discussão dessa 

questão. 

 Debate 

o Livia: explicação a respeito do que seria uma APG: existe uma Associação Nacional de 

Pós-Graduandos (ANPG), que é vinculada à UNE e cuja direção é composta pelo mesmo 

grupo político majoritário da UNE. Há associações locais de pós-graduação que são 

vinculadas à ANPG e são entidades representativas dos pós-graduandos nas 

universidades. Nos congressos da ANPG são tirados delegados de cada APG que podem 

votar e deliberar as questões encaminhadas. Os congressos acontecem anualmente. 

Porém, a criação de uma entidade como essa requer base, de modo que não seria 

interessante criarmos uma associação antes de fortalecer o movimento. 

o Lucas (educação): são duas questões principais que justificam a fundação da entidade: 

em primeiro lugar, a autonomia em relação ao DCE, legitimando a representatividade 

dos pós-graduandos da universidade; em segundo lugar, a existência de uma entidade 

que, do ponto de vista prático e burocrático, facilitaria, por exemplo, negociações e o 

diálogo institucional com outras entidades. 

o Lucas (música): o fórum, da forma como é construído, é importante e deveria ser 

reconhecido pela universidade. Porém, precisamos analisar com mais calma quais 



seriam as implicações de tentarmos nos fazer reconhecer, sem haver uma entidade 

representativa. Além disso, uma associação é algo muito maior do que o que 

construímos no fórum. 

o Marcelo: os contatos que a ANPG fez conosco até agora foram no sentido de tentar 

forçar a fundação de uma entidade, artificialmente e sem o fortalecimento da 

construção na base. Se fundássemos a APG, ela deveria ser desvinculada da ANPG, pelo 

menos por enquanto. 

o Silvana: devemos continuar nos construindo na luta e caminhar para fundar essa 

associação, ter essa fundação como objetivo. A assembléia deixou claro que o DCE não 

consegue atender nossas demandas. Uma nova entidade daria mais respaldo para os 

pós-graduandos porque muitos não se sentem representados pelo DCE. Isso daria mais 

força, inclusive, para a greve. 

o Livia: concorda com a autonomia da entidade em relação ao DCE, porque também não 

é possível exigir que o DCE nos represente se não somos nós quem exigimos e 

procuramos construir essa representação. O DCE não dá conta de tocar nossas tarefas 

porque tem uma identidade com o ME de graduação e porque tem muitas tarefas para 

serem tocadas. Justamente por isso é importante ter a associação. 

Porém, a construção da entidade a partir da base é mais válida do que a sua fundação. 

Precisamos ter como objetivo, agora, construir com a base e não fundar a associação. 

o Silvana: concorda que precisamos caminhar para a fundação da associação e não ter 

isso como objetivo primeiro. 

o Dener: não precisamos pensar em burocratizar nossa construção agora. É mais válido 

pautarmos isso na base e nas tarefas. Ou seja, precisamos fortalecer o fórum em todas 

as instâncias, além de construir pressão política mesmo enquanto fórum. 

o Cecília: essa discussão está sendo feita na residência nacionalmente. Debatemos no 

último encontro nacional dos residentes multiprofissionais. O Fórum Nacional de 

Residentes existe desde 2005 e a discussão só veio à tona agora em 2011, depois que o 

fórum trilhou um caminho. Ou seja, é necessário que tenhamos, primeiro, princípios 

comuns. É uma construção lenta e o reconhecimento enquanto entidade 

representativa não é uma tarefa simples, mas muito demorada. Não podemos discutir, 

primeiro, a legalidade do espaço, mas a questão da construção e das lutas. Com isso 

amadurecido, podemos iniciar a discussão da fundação e da vinculação ou não de uma 

associação nacional. 

o Marcelo: não adianta criarmos essa associação simplesmente por ela existir. Já 

caminhamos no sentido de mostrar que o fórum existe e de fortalecê-lo. É a luta que 



vai identificar a necessidade da fundação da entidade. Se criarmos agora, criaremos 

para morrer ano que vem. Concordo que o DCE não dá conta e, por isso, há 

necessidade; mas precisamos fortalecer mais o fórum. 

o Lucas (música): sobre a questão de não se sentir representado, isso é normal, já que 

muitos de nós também não nos sentimos representados pelas direções eleitas 

democraticamente. Parece que já temos certa representatividade e reconhecimento, 

de modo que a justificativa da fundação da associação simplesmente pela questão 

burocrática não é tão válida. 

o Claudia: já foi contemplada em várias falas. Na trajetória de criação entidades, vemos 

que é criada uma burocracia e as direções cruzam os braços. Toda a discussão acaba 

morrendo com o burocratismo. Precisamos criar um debate para pensar as 

representatividades específicas do nosso grupo e o momento da greve é importante 

para isso. 

o Lucas (educação): está contemplado pelas falas. É importante fortalecer o fórum nesse 

momento e construir com a base, de modo que não é o momento de fundar a 

associação agora. Ainda precisamos amadurecer o espaço politicamente. Porém, é 

importante ressaltar que não estamos partindo do debate de representatividade em 

abstrato ou começando o debate agora. Já temos discutindo periodicamente essa 

questão desde a primeira reunião do fórum. Além disso, temos visto no fórum que 

muita gente aparece e acaba não continuando a construção ou coloca questões 

polêmicas em discussões e não continua posteriormente nas construções. De fato, é 

necessário fortalecer o espaço, forjando uma coletividade, um local do qual os 

estudantes queiram participar não simplesmente pelo individualismo, mas para 

procurar construir uma pós-graduação e uma universidade diferente. 

Por isso, é importante a proposta do Marcelo. Precisamos criar comitês setoriais para 

começar a fortalecer o fórum nas bases. 

o Fernando: sinto-me contemplado com as falas, mas sinto que o problema não é o DCE, 

mas os próprios pós-graduandos, que não procuram sua entidade representativa para 

construir as lutas. A grande questão agora é capilarizar nosso trabalho e fortalecer o 

fórum. 

 

 Encaminhamento 

Criar comissões setoriais que consigam discutir periodicamente as demandas dos setores 

na pós-graduação e fortalecer as representações discentes nos colegiados. 



Essas comissões devem ser pautadas já nas assembléias setoriais que faremos no período 

de greve. (Ver encaminhamento E). 

 

B) Proposta de incorporação de três pautas às reivindicações da greve discente: isonomia 

das bolsas CAPES, CNPq e REUNI; retirada da contrapartida REUNI; e abertura de pelo 

menos um RU aos fins de semana e nas férias, com ônibus intercampi circulando. 

Encaminhamento: incorporar às reivindicações dos estudantes a primeira e a terceira 

pautas. 

 

C) Discussão sobre o papel da pós-graduação no Brasil e o caráter das pesquisas que vêm 

sendo produzidas na universidade pública. Esse espaço de discussão poderia ser feito 

com auxílio da APUFPR, conforme fala do professor Luis Allan na assembléia, colocando o 

sindicato à disposição para contribuir com o debate. 

Encaminhamento: reavaliar a necessidade/possibilidade de construir esse espaço após 

concluir as assembléias setoriais (encaminhamento D). 

 

D) Redigir uma moção de apoio aos movimentos grevistas, em nome dos estudantes que 

estavam na assembléia de quarta-feira e do fórum. 

Encaminhamento 1: Fernando escreve uma moção única para os três movimentos. 

Enviará na lista de e-mails para contribuições e aprovação. 

Encaminhamento 2: incluir a moção no informativo. 

 

E) Construção de assembléias setoriais durante a greve, a partir da próxima semana, com os 

objetivos de analisar demandas específicas e fortalecer o fórum. 

Encaminhamento: construiremos as assembléias, procurando unir setores que, 

geograficamente, estão mais próximos. 

o A pauta de todas as assembléias deve ser a seguinte: 

1 – Informes (Fórum, pontos do informativo, APUFPR, SINDITEST, comando de greve 

discente) 

2 – Esclarecimento dos impactos da greve na pós-graduação e propostas de pautas. 

o É necessário inserir as datas, horários e locais das assembléias no informativo. 

o As assembléias serão as seguintes: 

1 – Centro: humanas, educação, de artes, direito e comunicação. Os estudantes desses 

setores que estiveram presentes nessa reunião do fórum ficam responsáveis. 



2 – Botânico: saúde, CIFLOMA, sociais aplicadas. Os responsáveis são Suelen, Carolina, 

Rangel (pedir a confirmação desses estudantes na lista). 

3 – HC: residências e saúde. Os responsáveis são Carolinne e Lilian. 

4 – Politécnico: tecnologia, biológicas, ciências da terra e exatas. A responsável é 

Silvana. 

5 – Agrárias. As responsáveis são Veridiana e Marília (pedir a confirmação dessas 

estudantes na lista). 

6 – Litoral. Iremos ao litoral em 19/23 de setembro, conforme sugerido pelo professor 

César, que entrou em contato conosco. 

 

o Datas das assembléias: 

1 – quarta-feira, 24 de agosto, às 18:30h. 

 3 – quarta-feira, 24 de agosto, às 18:30h. 

2 e 5 – os responsáveis analisam a melhor data e respondem por e-mail. 

4 – terça-feira, 23 de agosto, às 18:30h. 

 

F) Escolher dias de paralisação para a pós-graduação, no qual os alunos se reunirão para 

debater sobre a greve e as situações de seus programas. 

Encaminhamento: propor essa questão nas assembléias setoriais. 

 

G) Pedido de esclarecimento e posicionamento do fórum de coordenadores de pós-

graduação. 

Encaminhamento: Marcelo e Thiago farão novamente o pedido no CEPE. Além disso, 

checarão quantas faltas a presidente do fórum tem nas reuniões do CEPE. 

 

H) Mudança/alternância de horário e data das reuniões do fórum. 

O estudante que propôs esse encaminhamento não sugeriu datas alternativas. 

Encaminhamento: mantemos as reuniões nos mesmos horários e datas (1º sábado de 

cada mês, com exceção para esse período de greve, em que estamos avaliando em cada 

reunião a necessidade de fazer outras reuniões). 

 

I) Abertura de todos os portões do Centro Politécnico aos sábados. Pauta a ser incorporada 

às reivindicações da greve estudantil. 

Encaminhamento: incorporar às reivindicações dos estudantes. 

 



2) Discussão a respeito do fórum e do ME de PG 

Discussão já feita no item 1.3, encaminhamento A. 

 

3) Congresso dos estudantes e eleições do DCE 

 O objetivo é fazermos uma discussão sobre como pautaremos, no congresso dos 

estudantes da UFPR, as demandas dos pós-graduandos, a atuação do fórum nas eleições 

do DCE e a participação dos residentes nas eleições do DCE. 

 Carolinne: o congresso não acontecerá mais em setembro, devido à greve. A nova data 

será divulgada pelo DCE, assim como a data para as eleições. 

Encaminhamento: mantemos na pauta e voltamos a debater assim que soubermos a 

data do congresso. 

 

 

 

4) Contrapartida REUNI 

 Marcelo fez um resgate histórico dessa pauta que estamos construindo desde o início do 

ano. Sobre a última conversa com Edílson e os encaminhamentos que conseguimos dar 

junto à PRPPG: Marcelo enviou um e-mail à lista em 12/07/11 explicando 

detalhadamente. 

Encaminhamento (conforme proposta da PRPPG): 

 Será enviado pela PRPPG a todos os programas um documento, assinado conjuntamente 

pela PRPPG e pelo fórum, contendo as diretrizes propostas por nós. 

Edílson vai construir uma proposta para esse documento a partir dos encaminhamentos 

da última reunião com Marcelo. Se aceitarmos essa proposta, esse documento será 

enviado. Se não concordarmos, a PRPPG poderá enviar dois documentos, um assinado 

por ela e outro assinado pelo fórum, para os programas. 

 Em relação à oficialização das diretrizes, foi composta uma comissão de conselheiros do 

CEPE para a reforma da resolução 10/08. Nessa reforma, serão inseridas as diretrizes. 

Thiago Bagatin faz parte dessa comissão. 

 

5) Cartilha sobre as bolsas 

 Silvana esclareceu qual é a idéia da cartilha: existem algumas cartilhas elaboradas por 

alunos do PPGEP e do PPGMNE a respeito das bolsas. Porém, essas cartilhas não são 

informativas aos alunos e trazem muito mais obrigações do que os direitos. Por isso, há 



algumas reuniões, encaminhamos que o fórum construiria uma cartilha que conteria 

todo nosso acúmulo das discussões sobre os direitos dos alunos na pós-graduação, além 

das diretrizes para as bolsas REUNI. Há uma cartilha elaborada pelo PPGEQ que está nos 

moldes do que pretendemos construir. 

 Lilian: esse também pode ser um instrumento de divulgação do fórum. 

 A APUFPR também poderia ajudar na impressão. Para eles isso também é importante 

 Marcelo: construir a cartilha com apoio da APUFPR dá mais legitimidade e peso político 

ao fórum. 

Encaminhamento: construiremos a cartilha, mas voltaremos a tentar encaminhar e 

operacionalizar essa questão após o fim do período de greve. 

 

 

 

 

6) Reuniões com outras entidades 

 A ideia é que façamos reuniões políticas com DCE, APUFPR, SINDITEST, Reitoria e fóruns 

de coordenadores de graduação e pós-graduação com o intuito de apresentar o fórum, 

nossos princípios e nossas bandeiras de luta. 

 Situação das conversas até o momento: 

o APUFPR: Marcelo e Fernando fizeram reunião com Luis Allan na última semana. Ver 

repasse abaixo. 

o Reitoria: Marcelo já fez a apresentação no COUN. 

o SINDITEST: não foi feita a reunião. 

o DCE: não foi feita a reunião. 

o Fóruns: não foram feitas as reuniões 

 Repasse da conversa com APUFPR (Marcelo e Fernando): 

o Gostou da iniciativa, apóia a construção do fórum e afirmou que é importante fundar a 

associação. 

o Explicou as pautas dos professores na greve. 

o Sobre a contrapartida: Edilson disse que, ao que tudo indica, o governo vai manter as 

bolsas até o final do REUNI. Porém, em reunião com o fórum de coordenadores de 

graduação foi citado que elas podem ser cortadas. 

o Ofereceu apoio da APUFPR em tarefas operativas, de financiamento ou divulgação. 

o Há possibilidade de marcarmos reuniões periódicas com a APUFPR. 



 

Encaminhamentos: 

 Terça-feira, dia 23 de agosto, Fernando fará uma fala no início da assembléia dos 

servidores, com o intuito de manifestar nosso apoio e apresentar o fórum e nossos 

princípios. 

 Lucas marca reunião com o DCE. 

 Marcelo marca reunião com Fórum de Coordenadores de graduação. 

 Marcelo tenta marcar reunião com Fórum de Coordenadores de pós-graduação. 

 Haverá reunião do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, na terça-feira próxima 

pela manhã. Christy vai à reunião. 

 

7) Organização do fórum: Ponto não vencido. 

 

Encaminhamento: próxima reunião marcada para sábado, dia 20 de agosto, às 14h. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: VIII 

Data: 20/08/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas (educação), Denner (comunicação), Lucas (música), Patrícia, Rangel 

(ciências farmacêuticas), Milena (especialização OTP). 

 

Pauta: 

1) Greve na UFPR 

2) Organização do fórum – comissões 

3) Reuniões com outras entidades 

4) Logo do fórum 

 

 

 

www.fpgufpr.wordpress.com 
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Greve na UFPR 

 

1.1) Informes em cada curso/setor 

 Comunicação: aconteceu reunião extraordinária do colegiado do programa, com ponto 

de pauta único: greve. Foi aprovada a continuação das atividades do programa 

normalmente, com exceção da secretaria que funcionará conforme a possibilidade dos 

técnicos. 

 Música: todas as atividades acontecendo normalmente. 

 Sociologia: todas as atividades acontecendo normalmente. 

 Educação: aconteceu reunião extraordinária do colegiado do programa ontem. Foi 

aprovada a paralisação das atividades do programa, aderindo-se à greve, com exceção 

das bancas que já estavam marcadas. 

 Ciências farmacêuticas: todas as atividades acontecendo normalmente. Há problemas 

com salas de aula. Técnicos do setor querem fazer paralisação quinta-feira para discutir a 

greve. 

 Informe geral: 

o Greve dos professores:  

 Deflagrada em assembléia na última terça-feira. 

 Já foi constituído o comando de greve dos professores. 

 O governo sinalizou uma proposta de aumento de 4% para março de 2012. 

Provavelmente a categoria não vai aceitar e a greve continuará. 

 A partir de agora haverá assembléias permanentes. 

o Greve dos estudantes: 

 Na última quinta-feira aconteceu assembléia dos estudantes, com 600 alunos, maior 

que a primeira. Havia mais estudantes contrários à greve do que na primeira. Porém, 

a manutenção da greve foi aprovada, além de uma pauta de reivindicações gerais, 

comuns a todos os estudantes. 

 As reuniões do comando de greve estão acontecendo segundas, quartas e sextas às 

19h, no DCE. 

 Os principais encaminhamentos da assembléia dos estudantes foram: 

 Organizar acampamentos pelos campi e na Praça Santos Andrade. 

 Dialogar com responsáveis da PRAE exigindo a liberação do fundo emergencial 

para a compra de alimentação para os bolsistas alimentação, que estão sem 

comer devido ao fechamento do RU. O diálogo foi feito e a resposta da PRAE foi 



que esse fundo não pode ser feito para terceirizar o serviço do RU, apenas para 

comprar alimentação. Também foi feito pedágio pelos estudantes, que conseguiu 

arrecadar cerca de 300 reais para compra de alimentos para os bolsistas. Além 

disso, os estudantes fizeram um ato na PRAE, adentrando o local, fato que foi 

interpretado pelo jornal Gazeta do Povo como “ocupação da reitoria”. 

 Aprovação de uma pauta única entre todos os cursos, que facilita a negociação 

com a reitoria, além de uma pauta de negociação nacional e pautas específicas 

dos cursos. 

 Ida para o ato nacional em Brasília, pelos 10% do PIB para a educação. O ato 

acontecerá no dia 24 e haverá dois ônibus levando estudantes da UFPR. Os 

ônibus sairão de Curitiba na terça-feira, dia 23, pela manhã. 

o Greve dos técnicos: 

Na última terça-feira aconteceu assembleia dos técnicos, que debateu a proposta da 

reitoria: conceder as 30 horas semanais de trabalho caso os técnicos abram o CCE. A 

proposta não foi aceita. 

 

1.2) Assembleias setoriais 

Discutiu-se a respeito do caráter que queremos dar às assembleias e das questões 

operacionais como data, local, responsáveis por cada uma. 

 

 

Encaminhamentos 

 

 A pauta das assembleias e os pontos abordados nelas serão os seguintes: 

1- Informes 

Os informes a respeito do movimento grevista serão dados em uma fala inicial, feita 

por um pós-graduando que compõe o fórum. Nessa fala, deverão ser abordados os 

seguintes pontos: 

 Esclarecer os motivos de termos organizado essas assembleias: 

- Discutir a greve a partir do ponto de vista da pós-graduação. 

- Fortalecer o fórum: início da construção dos comitês setoriais. 

- Propor um dia na semana de paralisação para que os pós-graduandos, se não 

forem parar completamente, consigam debater semanalmente a greve e a pós-

graduação. 



 A respeito dos comitês setoriais, é importante já na fala inicial apresentar uma 

proposta, que deve contemplar o seguinte: Os comitês terão o principal objetivo 

de fortalecer a construção política do fórum e do Movimento Estudantil de Pós-

Graduação a partir da base. Para isso, deverão dar vazão às representações 

discentes dos programas, auxiliando os representantes. Isso pode ser iniciado com 

um mapeamento dos representantes discentes (representantes, nome, e-mail, 

telefone, programa) e reuniões específicas com cada grupo de representação. É 

importante, também, que os comitês se reúnam em algum dia entre as reuniões 

do fórum. Em cada reunião do fórum, haverá um ponto de pauta inicial destinado 

aos repasses dos comitês. 

 Explicação sobre o processo de construção do movimento grevista (servidores, 

professores, alunos) da UFPR. Aqui, é importante apresentar as pautas de cada 

movimento. Em relação às pautas dos alunos, apresentar a pauta geral, aprovada 

na assembléia discente de 18/08. 

 Esclarecer o que significa greve estudantil. 

 Por que a pós-graduação não parou ainda? Aqui, é importante evidenciar a 

contraditória posição da reitoria em relação a isso (ver item 1.3). 

 Por que é importante estar “com” a greve, apesar de não estarmos “em” greve. 

 Quais as consequências de uma paralisação prolongada. Abordar a questão de 

trabalhar sem os técnicos. 

 Como fazer com que a greve dure o menor tempo possível sem recuar com as 

pautas. 

 E a contrapartida REUNI? 

2- Discussão sobre a greve e encaminhamentos 

 Discutir a importância de não se alienar ao produtivismo da CAPES e deixar de lado 

os acontecimentos políticos que ocorrem dentro na universidade. Por isso mesmo 

salientar a importância de estudar, se interar e participar do processo. 

  Apresentar a lista de pautas específicas dos técnicos, dos professores e dos 

estudantes. Em relação à última, apresentar a pauta geral aprovada na assembléia 

discente do dia 18/08. 

 Construir uma pauta específica da pós-graduação. 

 Começar a construção dos comitês setoriais (de base) dos pós-graduandos, a partir 

da proposta já feita na fala inicial. 

 Debater a paralisação semanal, a partir da proposta já feita na fala inicial. 

 Nessa discussão, as falas deverão ter três minutos e propor encaminhamentos. 



 

 A divulgação será feita através de cartazes, colando nos principais pontos da 

universidade e enviando por e-mail. Marcelo fica responsável por fazer os cartazes e 

enviar por e-mail. Todos ficam responsáveis por enviar nas listas de e-mails e 

colar/imprimir. As informações das assembléias também serão inseridas no informativo 

(ver item 1.7). 

 

 Informações sobre cada assembléia: 

o Botânico 

Quarta-feira, dia 24, às 13:30h. Local a confirmar. 

Rangel coordena a mesa, Patrícia cuida das inscrições, Suelen relata, Lucas faz a fala 

inicial. 

o Centro e HC 

Quarta-feira, dia 24, às 18:30h. Anfi-100 do prédio Dom Pedro I. 

Lucas e Marcelo ficam responsáveis por organizar coordenação, inscrição e relatoria. 

Marcelo faz a fala inicial. 

o Politécnico 

Terça-feira, dia 23, às 19h. Auditório da administração do Centro Politécnico. 

Silvana e Maura ficam responsáveis por organizar coordenação, inscrição e relatoria. 

Milena faz a fala inicial. 

o Agrárias: A princípio, não haverá assembléia. 

o Litoral: Lucas entra em contato novamente com o professor que solicitou a ida do 

fórum ao litoral, confirmando a data proposta por ele para setembro. 

 

 

1.3) Repasses das reuniões dos conselhos superiores e coordenadores da pós-graduação 

 Na sexta-feira retrasada, dia 12/08, houve reunião do CEPE e a intenção do Marcelo e do 

Thiago era aprovar uma moção do CEPE que proibisse a punição dos pós-graduandos que 

aderissem à greve estudantil. 

Quando Marcelo e Thiago tocaram no assunto, o reitor e a pró-reitora da PROGRAD 

(Maria Amélia) afirmaram que a pós-graduação não é algo a parte na universidade e seu 

calendário deve se submeter ao calendário oficial. Inclusive, foram feitas piadas, em tom 

de deboche, afirmando que os programas de pós-graduação sempre acham que são algo 

autônomo e a parte na UFPR. 



 Porém, há um artigo da resolução CEPE 71/10 (enviada pela Maura na lista de e-mails do 

fórum) que afirma que os calendários das pós-graduações são construídos 

autonomamente por cada programa e não se submetem ao calendário oficial da UFPR. 

 Com essa informação, Marcelo entrou em contato com responsáveis da Secretaria de 

Órgãos Colegiados (SOC) e da PRPPG. Obteve as seguintes respostas: 

o Edílson, da PRPPG, afirmou que o reitor e pró-reitora se enganaram nas afirmações que 

fizeram na reunião do CEPE. 

o Dionei, da SOC, afirmou que, antigamente, os calendários dos programas de pós eram, 

de fato, submetidos ao calendário geral da UFPR. Porém, com a expansão da pós, a 

UFPR foi concedendo autonomia aos programas. Assim, essa autonomia que hoje 

existe foi construída historicamente e poderia ser alterada apenas a partir de uma 

discussão política. Em suma, Dionei também deixou claro que as afirmações do reitor e 

da pró-reitora foram equivocadas. 

Nesse contato, Dionei afirmou que Maria Amélia e Edílson já haviam entrado em 

contato com ele. A primeira ratificando a informação que deu no CEPE e o segundo 

afirmando que aquela informação estava equivocada. 

 Em reunião que aconteceu na última terça-feira (16/08) (Christy estava presente 

representando o fórum), o fórum de coordenadores de pós-graduação aprovou, por 

unanimidade, a não paralisação dos programas de pós-graduação da UFPR, 

enquadrando-se ao referido artigo da resolução CEPE 71/10, mas contrariando a 

informação dada pelo reitor e pela pró-reitora. 

Porém, apesar de legítimo, o fórum não tem força institucional para deliberar questões 

relativas a calendário ou adesão à greve. Apenas os colegiados de cada programa podem 

tomar essas decisões. 

 Na próxima quarta-feira (dia 24/08), haverá reunião ordinária do CEPE, que vai ratificar a 

suspensão do calendário da UFPR por tempo indeterminado devido à greve (algo já 

aprovado pelo reitor, ad referendum, na última quinta-feira, cancelando uma reunião 

extraordinária do CEPE que faria um debate político e qualificado a respeito da questão). 

 

Encaminhamento 

Na reunião do CEPE de 24/08, Marcelo e Thiago pautarão a discussão a respeito da 

paralisação da pós-graduação, propondo que seja aprovada no CEPE uma moção que obriga 

a paralisação da pós-graduação. Para iniciar esse debate, lerão uma carta assinada pelo 

fórum, que relatará todo o processo descrito acima nesse ponto de pauta e ressaltando a 



posição contraditória e despreparada da reitoria e da administração da universidade. 

Marcelo fica responsável por escrever a carta e enviar na lista de e-mails para aprovação. 

  

1.4) Moção de apoio ao movimento grevista 

Fernando escreveu a moção de apoio ao movimento grevista, conforme encaminhamento da 

última reunião. A moção foi enviada na lista de e-mails do fórum. 

Encaminhamentos 

 A moção foi aprovada. 

 Divulgaremos através dos seguintes meios: 

o Blog do fórum. 

o Informativo 

o Leitura na próxima assembléia comunitária. Patrícia fica responsável por ler. 

o Envio aos comandos de greve das três categorias e, caso ele seja formado, ao comando 

de greve unificado. Marcelo fica responsável por enviar. 

 

1.5) Informativo 

Denner e Carolinne concluíram a sistematização e diagramação do informativo, conforme 

encaminhamento da última reunião. Denner apresentou a versão quase finalizada em reunião. 

Encaminhamentos 

 O informativo foi aprovado. 

 Ficam registrados os elogios de todo o coletivo ao ótimo trabalho feito por Denner e 

Carolinne e por todos os estudantes que escreveram o texto, construindo um 

informativo de alta qualidade. 

 Ainda falta a inserção de alguns pontos: 

o Divulgação das assembléias e breve explicação sobre os objetivos delas. Denner insere 

essas informações. 

o Pauta unificada das três categorias. Lucas fica responsável por sistematizar e enviar na 

lista de e-mails. Denner insere. 

o Endereços dos blogs/sites nos quais são encontradas informações sobre o movimento 

grevista. Denner insere essas informações. 

o Fotos. Denner insere fotos cedidas pela Milena. 

 Durante a reunião, entramos em contato com Luis Allan, presidente da APUFPR, que 

confirmou o financiamento de 600 cópias do informativo pelo sindicato. Devemos enviar 

a ele amanhã, domingo, para que o material seja rodado segunda-feira pela manhã. 



 É importante que, até amanhã, todos releiam os textos que escreveram e, caso tenha 

havido mudanças, durante a sistematização/diagramação, que comprometam o 

conteúdo do texto, avisar por e-mail. 

 Fica registrada a crítica à maneira como alguns comentários foram feitos na lista de e-

mails, durante a construção do informativo. Tais comentários referiram-se ao 

apontamento de que, no texto intitulado “A Organização do Fórum dos Estudantes de 

Pós-Graduação”, não se destacou possíveis pontos positivos da fundação de uma APG, 

mas apenas os pontos negativos. Todos concordam com o apontamento, porém 

salientam que isso deveria ser feito encaminhando uma proposta de 

alteração/complementação no texto e não apenas apontando as críticas. 

Como essa proposta não foi feita, o texto foi inserido no informativo da exata maneira 

como foi redigido, com algumas correções de forma. 

 

1) Organização do fórum – comissões 

 Silvana propôs, por e-mail, que o fórum se estruturasse nas seguintes comissões: 

o Coordenação Geral 

o Coordenação da Secretaria 

o Coordenação de Comunicação 

o Coordenação de Assuntos Estudantis (Ensino e Pesquisa) 

o Coordenação de Representação Discente (Conselhos) 

o Coordenação de Formação e Integração Política (Responsáveis pela formação de nossa 

base política e contatos com outros movimentos dentro e fora da Universidade) 

 

 Fizemos um debate a partir da proposta da Silvana 

o Precisamos de uma discussão que precede a decisão a respeito das coordenações, que 

deve abordar os motivos de haver coordenações. 

o As coordenações não terão o objetivo de executar todo o trabalho correspondente à 

sua função, mas coordenar esse trabalho e distribuí-lo aos integrantes do fórum. 

o Inicialmente, precisamos de duas coordenações principais: secretaria e comunicação. 

o Não seria necessária uma coordenação geral, pelo fato de o fórum ter o caráter mais 

horizontal possível. 

o Na secretaria, é importante ter um responsável por pensar a pauta, que é uma tarefa 

importante politicamente. É importante que esse responsável também coordene as 

reuniões, mas sem acumular a função de relatoria. Assim, a relatoria poderia ser feita 



em forma de rodízio e a coordenação de secretaria apenas fica com a tarefa de 

sistematizar e enviar o relato. 

 

Encaminhamentos 

 O fórum passa a se estruturar a partir das seguintes coordenações: 

o Coordenação de secretaria. 

O papel dessa coordenação é enviar a pauta das reuniões (detalhada, com objetivos de 

cada ponto) e centralizar a sistematização das relatorias. Lucas assume a função, com 

auxílio da Patrícia. 

o Coordenação de comunicação 

O papel dessa coordenação é manter blog, facebook, twitter do fórum atualizados, 

gerenciar o e-mail e a lista de e-mails, pensar o informativo e dar vazão à divulgação do 

fórum. 

Silvana fica responsável pelo e-mail. 

Marcelo fica responsável pela lista de e-mails, blog, facebook e twitter. 

Denner e Carolinne ficam responsáveis pelo informativo. 

o Comitês setoriais, conforme os encaminhamentos das assembléias. (ver 

encaminhamentos do item 1.2). 

 As demais coordenações propostas seriam interessantes, mas não temos organicidade 

que exija a existência delas no momento. 

 A tarefa de relatar as reuniões será feita por rodízio de integrantes do fórum. 

 A tarefa de coordenar as reuniões será feita por rodízio de integrantes do fórum, o que 

pode ser facilitado com o detalhamento da pauta. 

 

2) Reuniões com outras entidades 

Encaminhamentos 

Ainda precisamos apresentar o fórum para o SINDITEST, DCE e fóruns de coordenadores. Essas 

apresentações serão feitas das seguintes formas: 

 SINDITEST: fala na assembléia dos servidores em 23/08, que será feita pelo Fernando, 

conforme encaminhamento da última reunião. 

 DCE: Lucas confirmará na próxima semana uma data para a reunião. 

 Fórum de coordenadores de graduação: Marcelo confirmará a data da próxima reunião 

desse fórum, na qual faremos uma intervenção apresentando o FPG. Isso foi confirmado 

pelo presidente do fórum, em conversa com Marcelo. 



 Fórum de coordenadores de pós-graduação: Marcelo fica responsável por entrar em 

contato em alguma reunião do CEPE em que a presidente do fórum esteja presente. 

 

3) Logo do fórum - aprovação 

Encaminhamento 

Chegou-se ao consenso de que a terceira logo proposta (balão) é a mais adequada, por 

representar a reflexão e o diálogo, elementos a partir dos quais estamos construindo o fórum. 

 

Encaminhamento geral: a próxima reunião está marcada para o próximo sábado, 27/08, às 

14h, no DCE. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: IX 

Data: 27/08/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas (Educação), Patrícia (Ciências Farmacêuticas), Suelen (Educação 

Física), Silvana (Engenharia da Produção), João Paulo (Psicologia), Claudia (História). 

 

Pauta: 

1) Greve na UFPR 

2) Informativo 

3) Reuniões com outras entidades 
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@fpgufpr 
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Greve na UFPR 

1.1) Informes da semana 

 

- Negociações e assembleias dos técnicos e professores. 

 

Professores: na terça-feira ocorreu uma assembleia de professores, na qual foi rejeitada a 

proposta nacional de negociação. No entanto, durante a reunião, a Direção da APUFPR e sua 

base tiveram opiniões divergentes e a votação foi rachada – cerca de 60/40. Na sexta-feira, 

ocorreu uma reunião da ANDES, onde foi aprovada a proposta do governo federal para as 

reivindicações do sindicato nacional (relacionada ao plano salarial e de carreira). 

Na próxima terça, irá ocorrer uma assembleia local para decidir a continuação da 

greve. Devido o posicionamento da ANDES, há grande possibilidade de não continuar a greve 

docente. Isso porque o movimento nacional está enfraquecido e, provavelmente, a negociação 

local será facilitada. 

 

Técnicos: também na terça-feira ocorreu uma assembleia dos servidores técnico-

administrativos, onde foi rejeitada a proposta de negociação da reitoria. 

 O Reitor Zaki Akel tem divulgado na mídia que os técnicos consideraram a proposta 

boa, mas que não poderiam aceitá-la por estarem esperando uma resposta da negociação 

nacional. No entanto, essas informações são inverdades, pois na assembleia de técnicos a 

proposta foi rechaçada. 

 Não há horizonte de acabar a greve dos técnicos, por não haver propostas concretas 

por parte da comissão de negociação da Reitoria. 

 Foi informado que o Portal do aluno foi reaberto com os funcionários terceirizados do 

CCE. Segunda-feira haverá piquete no CCE e no RU, com apoio das outras categorias. Serão 

realizadas reuniões para organizar tais piquetes: uma hoje do comando de greve discente, às 

19h, e outra unificada amanhã.  

   

- Repasses reuniões CEPE e COUN, dos dias 24 e 26.  

 

CEPE: Marcelo informou que havia uma reunião extraordinária do CEPE agendada para sexta-

feira, dia 20, mas que foi cancelada, pois as aulas foram suspensas ad referendum. Ocorreu na 

quarta (dia 24) de manhã sessão ordinária, que estava marcada inicialmente para o dia 26. 

Nesse CEPE, foi encaminhada a volta do calendário para o dia 29. Ainda, o Marcelo fez a leitura 

da nossa carta ao CEPE. O Reitor pediu desculpas, confirmou o equívoco e se comprometeu a 



responder publicamente a carta. Também, foi feita uma moção de não punição dos pós-

graduandos que resolverem aderir à greve discente. 

 Presidente e vice do fórum de coordenadores de pós-graduação fizeram uma fala 

defendendo a não paralisação da pós-graduação durante a greve. Marcelo expôs sua 

discordância de opinião e sugeriu que seja marcada uma sessão temática do CEPE sobre a pós. 

Encaminhou-se que haverá esse espaço.  

 

COUN: Havia uma reunião do COUN marcada para terça-feira de manhã, na qual seria 

discutida sobre insalubridade, reivindicação dos servidores. Porém, ela foi cancelada devido à 

ida da comissão de negociação da reitoria na assembleia dos técnicos. 

 A sessão ordinária de quinta-feira, dia 25, foi cancelada e será remarcada. 

 Houve ainda um COUN temático na sexta (26) à tarde, sobre a greve docente. (Na 

hora, estava tendo a negociação do ANDES com o MPOG, em que eles assinaram a proposta 

do governo.) Foi aprovada moção de apoio à greve, que, politicamente, mostra que o Conselho 

é favorável à greve. 

 

- Comando de greve discente. 

Ocorreram 3 reuniões do comando de greve discente nessa semana: segunda, quarta e 

quinta-feira. Na segunda, tentou-se operacionalizar os encaminhamentos da assembleia de 

quinta (dia 18). O principal encaminhamento era a organização de acampamentos em diversos 

campi da Universidade. Chegou-se a conclusão de que não existem elementos para fazer o 

acampamento. Deliberou-se que na quinta seria decidida a data de realização do 

acampamento. 

Quarta-feira houve reunião, mas Lucas não esteve presente devido a Assembleia setorial do 

Centro e foi informado que as discussões da pauta foram encaminhadas pra o dia seguinte. Na 

quinta, durante a reunião do comando de greve, ocorreu a chegada dos participantes da 

marcha de Brasília. Foram relatados os informes da marcha: a marcha foi positiva e teve cerca 

de 20000 participantes de diversos movimentos sociais; ainda, houve uma negociação nacional 

com o ministro Fernando Haddad devido o contato ocorrido na manifestação no Teatro 

Positivo. Participaram da negociação um representante de cada categoria da UFPR, sendo que 

a Gabriela negociou pelo DCE. Haverá nova reunião com o ministro em 15 dias. No comando, 

encaminhou-se como seria a assembleia de sexta-feira e já se discutiu a possibilidade de 

ocupação da reitoria. Houve o repasse da reunião com a comissão de negociação da reitoria, 

na qual não houve concessão significativa por parte da reitoria. Da reunião, ficou encaminhado 

que duas bibliotecas ficarão abertas 24 horas por dia e Restaurantes Universitários 



funcionariam durante os 7 dias da semana, depois que acabarem os movimentos grevistas. 

Segundo a reitoria a "invasão" da PRAE mostrou que os estudantes não teriam mais intenção 

de negociar. Sobre a pauta de máximo de alunos por sala de aula, foi sinalizado que ela pode 

estar contida na nova estruturação da Universidade (um possível novo REUNI que está previsto 

para o próximo ano). Na reunião do comando não foi conversado sobre o acampamento e, por 

fim, foi organizado o ato de sexta (dia 26).  

 

- Atos 10% PIB para educação (Brasília, quarta-feira, e Curitiba, sexta-feira). 

 Ato de Brasília: ver acima. 

 Ato de Curitiba: a quantidade de participantes divulgada foi divergente, mas supõe-se 

que havia em torno de 500 participantes no Ato. Apesar do número expressivo, poucos 

estudantes estavam presentes. Foi realizada uma caminhada pelas principais ruas do centro, 

saindo da Santos Andrade, continuando pela Marechal, rua XV e terminando na Reitoria. 

Durante o percurso, foram feitas falas inflamadas e sugestão de radicalização do movimento. A 

reitoria foi ocupada ao final do ato, por tempo indeterminado e irão acontecer piquetes 

organizados pelo comando de greve unificado. 

 

1.2) Situação dos programas de pós-graduação. 

- PPGE: o calendário permanece suspenso. 

- PPG História: todas as atividades estão mantidas. Inclusive, haverá uma reunião para definir o 

próximo processo seletivo. 

- PPGEP: Não houve reunião de colegiado e a data ainda será marcada. Porém, o coordenador 

do programa enviou um e-mail para a lista de professores e estudantes informando sobre a 

greve e sobre a reunião com Coordenadores das pós. Na visão dele, os professores que 

paralisarem as aulas na graduação, precisam fazer o mesmo na pós-graduação. Mas a maioria 

dos professores não acatou a posição do coordenador, afirmando que, por ocasião dos prazos 

e calendário, a pós-graduação não pode parar. A maioria dos mestrandos quer continuar com 

as aulas, mas caso os professores não ofertem matérias para o próximo trimestre, entendem o 

posicionamento. As aulas do trimestre atual continuam normalmente. 

- PPGCF: todas as atividades estão mantidas. 

- PPGEF: todas as atividades estão mantidas, como matrículas e divulgação do processo 

seletivo. O secretário não tem respeitado a greve da categoria. Apenas um professor não está 

dando aula, pois aderiu à greve. 

 

1.3) Divulgação da moção de apoio. 



Marcelo informou que encaminhou a moção para as três categorias. A moção foi divulgada nos 

blogs do Fórum e da APUFPR, mas o SINDITEST e o DCE/Comando de greve não a divulgaram.  

Patrícia ficou responsável por fazer a leitura da moção na assembleia comunitária, mas isso 

não pode ser feito, pois não houve assembleia nessa semana. 

 

1.4) Assembleias setoriais. 

 

A) Politécnico 

Silvana relatou a baixa participação dos pós-graduandos do Campus Politécnico. Ainda, 

criticou a postura dos Comandos de greve de professores e técnicos, pois, apesar de terem se 

comprometido a participar da Assembléia esclarecendo a situação da greve nas respectivas 

categorias, não estavam presentes no dia. 

 Foi ressaltada a importância da continuidade da construção de espaços de discussão 

locais, mesmo com o pequeno número de participantes. No caso do Campus Politécnico, tais 

espaços teriam caráter informativo. 

 Suelen sugeriu entrar em contato com os representantes discentes dos Programas de 

Pós-Graduação, para que o próximo evento seja uma reunião, não uma grande assembleia. 

 

Encaminhamentos da assembleia 

Foi decidido que seja realizada uma reunião de representantes dos programas de pós-

graduação do Campus Politécnico, aberta a outros participantes. A reunião terá como objetivo 

apresentar o fórum aos estudantes e servirá, também, para sabermos as condições da pós-

graduação no Campus. Há a possibilidade de se pautar a discussão da greve em algum 

momento da reunião. 

Silvana irá entrar em contato com todos os representantes discentes e tentará marcar a 

reunião para sexta-feira à tarde. Caso não seja viável, a reunião será realizada na semana após 

o feriado de 07/09. 

 

B) BOTÂNICO 

 Patrícia relatou a pequena participação local na Assembleia, com cerca de 25 pessoas. 

Lucas foi o representante do Fórum responsável pela fala inicial. Aqueles presentes na 

Assembleia estavam inibidos, mas se mostraram interessadas e se manifestaram por meio de 

perguntas e colocações após abertura de falas. Apesar da pequena adesão, a discussão foi boa 

e construtiva. 



 Suelen relatou que não esperava tal adesão. Ainda, concordou que a discussão foi boa, 

que houve encaminhamentos e propostas de pautas. Ela citou o comentário de um rapaz 

presente na Assembleia, que disse que o mais importante naquela espaço foi o fortalecimento 

do Fórum e a melhor organização dos alunos da pós. 

 Marcelo e Lucas concordaram com as falas e fizeram uma avaliação positiva da 

Assembleia. 

 Durante a Assembleia do Campus Botânico foram feitos os seguintes 

encaminhamentos: 

- Entrar em contato com os representantes discentes de todos os programas, questionando 

sua participação no Colegiado local e no Fórum dos Pós-Graduandos. 

- Criação de uma lista de e-mails para os estudantes do Campus. 

- Realização de reuniões semanais durante a greve às quartas-feiras, 17h. Ao fim da greve, tais 

reuniões serão mensais. 

- Foi formada uma comissão setorial, sendo os integrantes: Rangel, Patrícia (Ciências 

Farmacêuticas) e Suelen (Educação Física). 

 

Encaminhamentos da assembleia 

Para operacionalizar os encaminhamentos, foi sugerido que nessas reuniões as discussões 

sejam baseadas em textos, filmes e material lúdico. Ainda, reforçou-se a necessidade de uma 

melhor divulgação. 

  

C) CENTRO 

 Marcelo relatou a pequena participação dos estudantes na Assembleia. Ainda, 

comentou que durante muito tempo, foi discutido o REUNI (sem tirar a importância dessa 

discussão), mesmo a pauta e a necessidade serem a discussão sobre a greve. 

 

Encaminhamentos da Assembleia  

Não foi criado um comitê setorial do Centro, mas foram instituídas reuniões às quartas-feiras. 

A próxima será realizada no mesmo horário da Assembleia. 

Será realizado um mapeamento de como se dá a contrapartida REUNI nos diferentes 

programas. 

Discutir os critérios utilizados para distribuição de bolsas em cada programa, conforme o que 

estamos pautando na greve (baseada na condição sócio-econômica). 

Discutir sobre as condições dos intercambistas (moradia etc.), em reunião do Fórum. 



Encaminhar ao Comando de greve discente a reivindicação de estudantes da pós-graduação, 

que pleiteiam a possibilidade de morar nas casas de estudantes. 

 

Encaminhamentos da reunião do Fórum: 

- Realizar um mapeamento dos programas de pós-graduação Universidade, mas que não se 

restrinja à contrapartida REUNI. Nele, serão abordadas questões como: número de bolsistas 

em cada programa, critérios utilizados para a concessão de bolsas, a situação da representação 

discente (se existem representantes, como se dá a eleição, se há estatuto etc.) e quantos 

intercambistas existem. O mapeamento será feito através de um formulário do Google docs. 

Marcelo irá fazer um esboço e o encaminhará para a lista, para contribuições do grupo. Após 

finalização do questionário, será pedido ao Edilson que encaminhe o link de acesso ao 

formulário para todos os programas da Universidade.  

Posteriormente, será realizada uma avaliação crítica (considerando aspectos políticos) dos 

dados levantados, sintetizada em forma de um texto do Fórum. 

 - Realizar o levantamento de representantes discentes em todos os programas, não apenas no 

Campus Politécnico. 

- Quanto à discussão sobre os critérios de concessão de bolsas, vamos pautar uma discussão 

mais aprofundada no Fórum depois de ter os questionários respondidos. 

- A questão dos intercambistas será pauta da próxima reunião para que ocorra uma discussão 

mais ampla sobre o assunto e que haja um intercambista presente. 

- A questão da casa do estudante será encaminhada ao comando de greve pelo Lucas. 

   

Avaliação Geral 

 As assembleias tiveram um resultado positivo, apesar da pequena participação dos 

estudantes. No entanto, Lucas apontou a divulgação como uma falha da organização. Foi 

sugerido que para as próximas reuniões e assembleias sejam elaborados cartazes mais 

atrativos para uma melhor divulgação. Lucas e Suelen ficaram responsáveis por entrar em 

contato com pessoas que possam auxiliar na arte dos cartazes. 

Marcelo informou que mandou convite para entrar na lista de e-mails para todos os 

que participaram. 

 

2) Informativo 

Na última reunião, foram sugeridas pequenas alterações e implementações no informativo. 

Após tais correções, Denner terminou o informativo no domingo, o qual foi encaminhado ao 

prof. Luis Allan (APUFPR) que se prontificou a repassá-lo à gráfica da Associação. Marcelo 



entrou em contato com o referido professor em diversos momentos, e obteve a informação de 

que os informativos foram encaminhados à impressão, mas não houve resposta quanto à 

situação da impressão. 

Paralelamente, o informativo foi encaminhado às três categorias envolvidas com a greve e foi 

divulgado no blog do Fórum. 

 

Encaminhamento  

Marcelo ficou responsável por entrar em contato novamente com o prof. Luis Allan para saber 

a situação da impressão. 

 

3) Reunião com outras entidades 

Alguns integrantes do grupo ficaram responsáveis por marcar reuniões com entidades da 

Universidade, nas quais serão expostas as atividades do Fórum. As entidades e os responsáveis 

pelo contato são: 

- DCE: Lucas  

- SINDITEST: Fernando  

- Campus litoral: Lucas  

- Fóruns de coordenadores de graduação e pós-graduação: Marcelo 

Foi sugerido que as reuniões com o DCE e com o SINDITEST sejam adiadas até que a greve seja 

encerrada, devido à dificuldade de contato e de tempo disponível de tais entidades. 

O contato com o Campus Litoral não foi realizado e Lucas se comprometeu a fazê-lo. 

Marcelo não entrou em contato com a coordenação da pós-graduação, devido dificuldade de 

comunicação e de horário. Isso será realizado posteriormente. 

 

4) Próximas reuniões 

Ficou decido que as próximas reuniões serão nos dias 17/09 e 01/10. 

Foi ressaltada a importância de uma maior e melhor divulgação, utilizando o modelo 

dos cartazes que serão feitos para as assembleias setoriais. 



FÓRUM DE PÓS-GRADUANDOS DA UFPR 

 

Reunião: X 

Data: 17/09/2011 

Local: Diretório Central dos Estudantes da UFPR 

Presentes: Marcelo, Lucas (Educação), Patrícia (Ciências Farmacêuticas), Suelen (Educação 

Física), Silvana (Engenharia da Produção), Leandro, Aline (Entomologia), Christy (Letras). 
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2) Espaço de discussão sobre o papel da pós-graduação, com APUFPR 
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6) Mapeamento da pós-graduação na UFPR 

7) Discussão sobre intercambistas 

8) Organização do fórum: debate sobre a coordenação de comunicação 

9) Cartilha sobre as bolsas 

10) Ida ao litoral 

11) Repasse de recursos 

12) Conselho de Entidades de Base (CEB) 

13) Debate político nas reuniões 

14) Dia alternativo para as reuniões 
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1) Greve na UFPR 

 

1.1) Informes gerais 

 Movimento dos professores 

o No dia 1º de setembro, a assembleia dos docentes decidiu por suspender a greve, 

aceitando a proposta da reitoria de negociação da pauta local. É importante ressaltar que 

a greve não está encerrada, mas apenas suspensa. 

o Na última quinta-feira, foi assinado o acordo entre a reitoria e a APUFPR. 

o A reitoria se comprometeu em negociar o limite da carga horária semanal de trabalho, 

além de conceder conquistas importantes como o limite da abertura de novas vagas até 

a adequação das condições estruturais e de recursos humanos na UFPR e a implantação 

de uma progressão online da carreira. 

o Em relação ao movimento nacional, não há garantias de que a proposta do governo de 

reajuste salarial e negociação da pauta, aceita pelo sindicato nacional ANDES, será 

colocada em prática, de modo que é muito provável que aconteça uma grande greve 

nacional no primeiro semestre de 2012. 

 Movimento dos estudantes 

o Em 4 de setembro, a assembleia dos estudantes decidiu por aceitar a proposta de 

negociação da reitoria, sair de greve e desocupar a reitoria. 

o Na última quinta-feira, também foi assinado um documento entre o comando de greve 

discente e a reitoria. 

o Foram obtidas diversas conquistas para os estudantes da UFPR. A negociação da pauta 

resultou nos seguintes pontos: 

 RU aberto todo dia, com café da manhã – 60 dias; 

 Construção de moradia estudantil em Curitiba, Palotina e Litoral; 

 Aumento de 50% no número de bolsas; 

 Reajuste anual em relação à inflação; 

 Aumento de 20% no valor das bolsas; 

 Maior quantidade de livros em bibliotecas – 60 por estudante; 

 Bibliotecas abertas imediatamente das 06h30 às 23h30; 

 Biblioteca central aberta 24h a partir de dezembro; 

 Comissão paritária e deliberativa para fiscalização da bolsa permanência; 

 Programa e aquisição de auxílio para a compra de materiais 

obrigatórios não disponíveis; 



 Comissão paritária para fiscalização da implementação da verba LABGRAD 

(para aquisição de instrumentos); 

 Obrigatoriedade de limitação do número de alunos por turma no projeto 

político pedagógico de cada curso; 

 Aumento em 20% nos laboratórios de informática compartilhados - 30 dias 

o Vale ressaltar que houve pautas que não foram conquistadas imediatamente, mas a 

negociação encaminhou grupos de trabalho para debater o que fazer com a pauta. De 

qualquer forma, houve conquistas concretas importantes. 

o Em relação às questões que pautamos durante a greve, enquanto pós-graduandos, não 

foram negociadas, com exceção da exigência a respeito da biblioteca, que acabou sendo 

contemplada na negociação que concedeu novo horário de abertura. 

 

 Negociações e assembleias dos técnicos 

o Os servidores decidiram por aceitar a proposta da reitoria, que propôs negociação 

interessante. O acordo foi assinado na última quinta-feira. 

o Porém, a greve nacional dos servidores não se encerrou, de modo que os técnicos da 

UFPR continuam em greve. 

 

1.2) Reuniões setoriais 

 

1.2.1) Repasses 

 Politécnico 

Na primeira reunião, ocorrida ainda durante a greve, estiveram presentes quatro 

estudantes, além dos participantes do Fórum. A segunda reunião, dia 2 de setembro, 

contou com o mesmo número de participantes. 

o A discussão central da reunião foi a questão das bolsas. 

o Principais encaminhamentos: 

 A inserção de bolsistas de mestrado/doutorado em grupos de pesquisa, orientando 

bolsistas e alunos da graduação, deveria ser prevista como contrapartida REUNI, já que 

é uma atividade pedagógica interessante e tem relação com a pesquisa. O 

encaminhamento foi de pautar essa questão na comissão que está discutindo a 

reforma da resolução no CEPE. 

 Continuar pautando, junto à reitoria, a abertura de todos os portões do Centro 

Politécnico nos fins de semana. 



 Em relação à criação do comitê setorial, cada estudante presente na reunião ficou 

responsável por entrar em contato com outros colegas, de modo a tentar fazer com 

que a reunião tenha um quórum maior. É importante, pelo menos, a presença de 

integrantes de programas diferentes do que estiveram presentes. Com isso, o objetivo 

será de construção do comitê. A próxima reunião ainda não foi marcada. 

 Botânico 

o Na segunda reunião, participaram apenas cinco pessoas, das quais três participam do 

fórum assiduamente. 

o Foi marcada nova reunião para 29/09, enviando e-mail para os representantes discentes 

de cada programa, cujos contatos está sendo bastante difícil conseguir. 

 Centro 

o A segunda reunião não aconteceu, por problemas de organização. 

o Identificamos a necessidade de chamar uma nova reunião na próxima semana. 

 

1.2.2) Avaliação 

 Identificamos que precisamos melhorar, de alguma maneira, a divulgação do Fórum. 

 Apesar de pouca participação, estamos conseguindo construir um movimento com certa 

autonomia em relação ao ME geral de graduação e que consiga discutir as principais 

pautas e problemas da pós-graduação na UFPR. 

 É importante amarrarmos melhor a pauta e as discussões das reuniões dos comitês com os 

debates que têm sido feitos no fórum. 

 As pautas das reuniões dos comitês precisam estar mais bem definidas, de modo a balizar 

de maneira mais eficiente as discussões. 

 

1.2.3) Encaminhamentos 

 Pautaremos a abertura de todos os campi nos fins de semana e não apenas de um portão 

do campus Centro Politécnico, por entender que há necessidade de pós-graduandos 

entrarem no campus para realizarem estudos e pesquisas. 

o Silvana escreverá um modelo de ofício, a ser lido e defendido pela bancada dos 

estudantes no CEPE. Após escrever o modelo, Silvana envia na lista de e-mails para 

darmos sugestões. 

o Amarrar essa questão junto ao DCE, na reunião que teremos de apresentação do fórum. 

(Ver ponto de pauta 5, em reunião com DCE). 



 Encaminhar, para as discussões da comissão de reforma na resolução do REUNI na UFPR, a 

inserção da orientação de mestrandos/doutorandos em grupos de pesquisa como 

contrapartida REUNI, como foi discutido na reunião. Thiago, que compõe a comissão no 

CEPE, deve pautar essa questão. 

 Organizar nova reunião do Comitê Setorial Centro para dia 29/09, às 18:30h. 

 A respeito de ações para melhorar a divulgação do Fórum: 

o Colar vários papéis kraft com o endereço eletrônico do Fórum e divulgação da próxima 

reunião. Isso deve ser feito na semana que antecede a próxima reunião. 

o Enviar mais de um e-mail para a grande lista de e-mails de estudantes que temos, 

divulgando a próxima reunião. 

o Na reunião com o fórum de coordenadores de pós-graduação (ver ponto de pauta 5, em 

reunião com fórum de coordenadores de pós-graduação), pautar a importância de as 

coordenações encaminharem os e-mails de divulgação do fórum para seu corpo discente. 

o Lucas envia na lista de e-mails arquivo modificável do cartaz que utilizamos para 

divulgação da última reunião. Esse cartaz, com modificações de data e local, será usado 

para divulgar a próxima reunião do fórum e as reuniões setoriais. 

 Nas reuniões dos comitês, utilizar elementos de textos que tenham sido enviados à lista de 

e-mails e que tenham relação com a área de pesquisa dos estudantes presentes, para 

facilitar a discussão. 

 É importante pautarmos, nas reuniões setoriais, a importância dos pós-graduandos 

participarem das plenárias setoriais, já que há uma cadeira disponível para eles. 

 

2) Espaço de discussão sobre o papel da pós-graduação, com APUFPR 

Ponto de pauta adiado para a próxima reunião. 

 

3) Congresso dos estudantes da UFPR 

Ponto de pauta adiado, até que saibamos a data em que ocorrerá o congresso. 

Provavelmente, essa data será definida na próxima quarta-feira, em reunião do CEB. 

 

4) Informativo 

 Foram entregues diversos informativos na última assembléia dos estudantes, de modo que 

o Fórum foi muito bem propagandeado nesse momento. 

 O informativo foi muito bem avaliado pela comunidade e, com ele, conseguimos divulgar e 

propagandear positivamente o Fórum. 



 É necessário definir como distribuiremos os 400 informativos (duas caixas de 200 cada 

uma) que ainda restaram. 

 

Encaminhamentos 

 Lucas e Marcelo comprometem-se em entregar 200 para o PPGE. 

 Christy se compromete em entregar alguns informativos na Letras e no DeArtes. 

 

5) Reunião com outras entidades 

Ainda precisamos apresentar o fórum para quatro entidades da UFPR: DCE, SINDITEST e fóruns 

de coordenadores de graduação e pós-graduação. 

Encaminhamentos 

 DCE: Lucas entrou em contato com a atual gestão do DCE e está aguardando confirmação 

de data e local. Assim que souber essa informação, divulga na lista de e-mails. 

 SINDITEST: vamos esperar o término da greve e a próxima eleição da direção do sindicato 

para marcarmos essa reunião. 

 Fóruns de coordenadores: 

o Graduação: quando houver reunião presencial, o presidente do fórum já se 

comprometeu em nos convidar para fazer a apresentação. 

o Pós-graduação: Leandro e Aline ficaram responsáveis por entrar em contato com a 

professora ex-presidente do fórum, docente do programa deles, para tentar marcar 

uma reunião. Assim que entrarem em contato, dão o repasse na lista. 

 

6) Mapeamento da pós-graduação na UFPR 

Marcelo fez um resgate do motivo para se realizar o Mapeamento dos Pós-graduandos da 

UFPR. A princípio, o principal objetivo é conhecer a realidade de cada programa de pós-

graduação, já que apenas metade dos programas existentes (33 de um total de mais de 60) 

participou das reuniões do Fórum. Ainda, espera-se que o formulário fortaleça as 

representações e faça com que haja uma maior participação nas reuniões de colegiado. Para 

aumentar a participação dos estudantes em responder o formulário, será pedido que a PRPPG 

o encaminhe a todos os estudantes. 

Marcelo comentou que Lucas havia sugerido anteriormente que o formulário seja enviado 

apenas aos representantes de cada programa. No entanto, Marcelo sugere que devemos 

aproveitar a oportunidade e enviar a todos os estudantes. A partir da sugestão do Lucas, 



Marcelo propôs que sejam feitos dois formulários, um para os representantes e outro para os 

demais pós-graduandos.  

A partir da proposta, ficou decidido que será utilizado apenas um formulário que será 

enviado a todos os estudantes de pós-graduação da UFPR. 

 

Encaminhamento 

Marcelo irá enviar novamente o formulário ao grupo para correções e a versão final será 

entregue na reunião com o Edilson, para que ele repasse aos estudantes. 

 

7) Discussão sobre intercambistas 

Christy fez um repasse da situação dos pós-graduandos intercambistas. Segundo ela, 

existem duas maneiras de um intercambista fazer pós-graduação em Universidades Federais: 

no primeiro caso, o estudante possui um financiamento do país de origem e é considerado 

estudante da Universidade de origem e avaliado por ela. Já na segunda possibilidade, há um 

convênio entre as federais e a embaixada do país que abre o edital. O estudante é considerado 

como aluno do país onde irá estudar, recebe bolsa e é avaliado nesse mesmo país. 

A situação que fomentou essa discussão foi o caso de um intercambista espanhol. Ele não 

sabia como deveria proceder durante a greve, já que não havia aulas e os órgãos responsáveis 

não tinham informações concretas. 

Marcelo questionou sobre a questão da assistência estudantil. Christy comentou que 

algumas casas de estudantes possuem uma porcentagem de suas vagas direcionadas aos 

intercambistas, mas que essa varia conforme a disponibilidade. Com a implantação do REUNI, 

a procura por esse tipo de moradia aumentou e com isso diminuiu a quantidade de vagas 

destinadas a intercambistas nessas casas. Ela disse, ainda, que essa situação tem sido debatida 

pelo ARI. 

Marcelo sugeriu que a questão das moradias seja encaminhada à PRAE, pois ela é 

responsável pela bolsa moradia dos estudantes. 

 

Encaminhamento 

Christy ficou responsável por ir à PRAE na segunda-feira próxima para marcar uma 

reunião. Assim que houver uma resposta, irá encaminhar a data na lista do Fórum. 

 

8) Organização do fórum: debate sobre a coordenação de comunicação 



A discussão foi contemplada no item referente à avaliação da organização das assembleias 

setoriais, no qual foram debatidos métodos mais eficazes de divulgação do fórum. Caso haja 

necessidade, essa discussão volta à pauta nas próximas reuniões. 

 

9) Cartilha sobre as bolsas 

Ponto de pauta adiado para a próxima reunião. 

 

10) Ida ao litoral 

Na próxima semana, entre os dias 20 e 23, irá acontecer um evento no Campus Litoral da 

UFPR. Será disponibilizado um espaço para que o Fórum se reúna com os pós-graduandos 

locais. 

Marcelo repassou o informe do Lucas de que o professor do Campus litoral se 

comprometeu em auxiliar nos custos da viagem. 

Suellen comentou que há professores e alunos de fisioterapia (Campus litoral) que fazem 

viagens periódicas à Curitiba com um ônibus específico da Universidade e que poderíamos 

entrar em contato com eles para saber a disponibilidade de utilizarmos esse ônibus na viagem.  

Foi questionado sobre o teor da reunião e a pauta da reunião no litoral foi definida como: 

 Repasse do histórico do fórum; 

 Explicação de como são as reuniões e temas discutidos; 

 Formação de um comitê setorial no litoral. 

 

Encaminhamentos 

Ficou decidido que a viagem será na quarta, dia 21, no período da tarde. Christy e 

Silvana irão representando o Fórum.  

Marcelo irá pedir a Lucas que entre em contato novamente com o professor do litoral para 

que ele veja a possibilidade de os representantes utilizarem o ônibus ou outra forma de auxílio 

para a viagem. 

 

11) Repasse de recursos 

 Na Entomologia, os estudantes não têm acesso aos recursos e o coordenador do 

programa também disse que não sabe ao certo a quantidade de recursos que chegam 

no programa. Isso fez com que os estudantes (Leandro e Aline, novos representantes 

discentes) procurassem o fórum para analisar qual a situação nos outros programas. 



 Marcelo acha que o recurso é de 67 mil reais para cada programa e o que não é 

utilizado por um programa é repassado a outro. Porém, com o fim do programa 

CAPES/PROF, esse repasse não acontece mais. 

 Também foi ressaltada a questão da compra de passagens e concessão de diárias nos 

programas: 

o Foi elucidado que para congressos internacionais fora do Brasil, todos os 

programas concedem passagens e diárias somente aos professores e doutorandos. 

Com exceção dos bolsistas CNPQ. Na Engenharia de Produção, por existir apenas o 

mestrado, apenas os professores conseguem esse auxílio para congressos no 

exterior. 

o Como ressaltaram os estudantes da Entomologia, a compra de passagens é feita 

junto a uma empresa privada que atua fora da universidade. Porém, não se 

procura comprar a passagem mais barata, de modo que o dinheiro gasto com 

diárias e passagens poderia ser mais bem utilizado. 

 

Encaminhamento 

Na reunião que Marcelo marcará com Edílson, da PRPPG, nessa semana (enviará na lista 

de e-mails a data da reunião), deveremos conversar com ele a respeito de duas questões: 

 Repasse de recursos para o programa: entender como isso é feito na UFPR e se há 

alguma resolução que trate disso. 

 Como se dá a compra de passagens e concessão de diárias em cada programa. 

 

12) Conselho de Entidades de Base (CEB) 

Silvana questionou a relevância de participarmos das reuniões do CEB, já que não temos 

direito a voto.  

Christy defendeu a participação e disse que levaríamos ao CEB questões da pós-graduação 

que o Conselho não tem conhecimento e isso é importante, mesmo que não tenhamos direito 

a voto. 

Marcelo considera que devemos participar e lutar pelo direito a voto. Atualmente, nós 

temos voz e devemos participar das reuniões para colocar nossas pautas, mas não votamos e 

temos que conseguir a possibilidade de voto. 

 

Encaminhamento 



Silvana ficou responsável por ver o horário da reunião do CEB de quarta-feira e vai 

repassar na lista. 

Marcelo vai participar da reunião de quarta. Suellen e Patrícia irão avaliar possibilidade de 

participar da reunião. 

 

13) Debates políticos nas reuniões 

Lucas e Marcelo sugeriram que sejam realizados espaços de formação nas reuniões do 

Fórum. Marcelo sugeriu que inicialmente sejam resgatados e discutidos os princípios do 

Fórum, pois eles foram elencados há algum tempo e nem todos os participantes atuais 

estavam presentes, e que seu texto seja revisto. 

Os debates seriam no horário das reuniões, como primeira atividade, e haveria um limite 

de tempo, para que não atrapalhe o andamento das demais atividades. 

Encaminhamento 

Marcelo ficou responsável pela atividade formativa da próxima reunião. 

 

14) Dia alternativo para as reuniões 

Foi discutido que muitas pessoas comentaram da dificuldade de participar de reuniões aos 

sábados. Ficou decidido que a próxima reunião do Fórum, que seria no dia 01/10, será 

realizada no dia 06/10, às 17h30. A data e horário estão sujeitos a alterações. 

 

Encaminhamento 

Marcelo vai enviar um email para a lista sugerindo a data e horário. 
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Como ponto de partida, Lucas fez uma introdução do que é o Fórum de Pós-

Graduandos. Fez um relato do histórico do Fórum desde seu início com a discussão das Bolsas 

REUNI. Foi comentado que o principal motivo de não formar uma Associação atualmente, é a 

falta de uma base no movimento. Christy comentou um pouco sobre os comitês setoriais que 

o Fórum vem tentando articular, o que seria uma primeira construção para tentar formar esta 

base. Silvana falou um pouco como se articularam os comitês em alguns campi de Curitiba e 

como são suas reuniões. Finalmente o espaço foi aberto para perguntas e para o debate com 

os estudantes, onde surgiram questões interessantes e preocupantes. 

Em um primeiro momento os alunos explicaram como funciona a contrapartida 

REUNI, explicando que às vezes são ministradas algumas aulas, porém esta tarefa é 

prejudicada pelo mesmo formato do curso: Modular, sendo que as aulas da pós-graduação se 

encontram nos mesmos horários das aulas da graduação. Em outras ocasiões os estudantes 

trabalham nos laboratórios.  

Foi também explanado como funcionam os votos discentes no Colegiado do 

Programa. São escolhidos dois representantes do Mestrado e agora, implementado o 

Doutorado, um do doutorado.  Com direito a um voto (isto não estava muito claro para os 

estudantes ainda). O que é preocupante, pois se existe Doutorado e Mestrado o lógico seria, 

para eles, que houvesse dois ou mesmo três votos, para não prejudicar os interesses dos 

alunos.  

Em relação à greve, os discentes explicaram que a Biblioteca e laboratórios tiveram 

suas atividades interrompidas, porém o R.U., os transportes (carro e barco), por serem 

terceirizados, não pararam suas atividades.  

Os estudantes também colocaram que existe o problema de verba disponível para 

congressos e atividades do Programa e que há a necessidade de reestruturar todo o Programa, 

principalmente o currículo. No caso, rever os conteúdos das disciplinas e horários das mesmas, 

para que o curso não fique muito “puxado e corrido”. Também para que os horários das 

disciplinas não concorram com as da graduação, o que prejudica ainda mais os estudantes por 

ocasião da contrapartida REUNI.  

Depois que os estudantes expuseram suas inquietações, os representantes do Fórum 

falaram sobre a importância de formar um comitê setorial no Litoral para poder estabelecer 

um contato mais estreito com o Fórum e poder levar adiante as preocupações do Programa. 

Os alunos comentaram a dificuldade de presenciar as reuniões do Fórum, no entanto, 

propuseram o uso do Skype para poder participar das próximas reuniões do Fórum.  

Lucas comentou um pouco sobre o Congresso dos Estudantes e da importância da 

nossa participação. Silvana comentou que foi tirada em reunião do Fórum uma discussão sobre 



a importância da participação do M.E. da pós no CEB (Conselho de Entidades de Base), e 

reivindicar o direito a voto do Fórum. A estudante afirma que a participação neste espaço faz 

com que os militantes estudantis da graduação conheçam as demandas da pós-graduação. 

Sem mais, a reunião terminou com uma lista de e-mails para poder estabelecer os 

primeiros contatos. 
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1. Mapeamento da Pós-Graduaçãoi 

 

 

Conversando com o professor Edilson (Coordenador da Pós-Graduação stricto sensu 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), ele achou interessante a ideia do mapeamento, 

mas não sabe se existirá um retorno quantitativo disso. A PRPPG tem demandado a coleta de 

informações dos Programas para questões administrativas e nem para isso tem havido 

retorno. Ficou combinado que a PRPPG irá enviar ao Fórum um número aproximado de 

quantos estudantes de Pós-Graduação existem atualmente, para que, ao analisarmos os dados 

da pesquisa, saibamos se o número de respostas foi estatisticamente suficiente. Também ficou 

combinado que compartilharemos os dados recolhidos com a PRPPG. 

Utilizaremos esse mapeamento como um teste e caso os dados recolhidos não sejam 

suficientes, poderemos, junto com a PRPPG, tentar outros meios de obter esses dados. 

 

 

 

2. Recursos dos Programas de Pós-Graduação 

 

Os coordenadores têm acesso à planilha com os recursos, disponível para eles no site 

da PRPPGii. Essa planilha contém os recursos ainda disponíveis para o ano, mas ela não é 

atualizada sempre e sim quando são feitos os pagamentos. O Programa faz o pedido do 

recurso, a PRPPG libera e só quando é apresentado o comprovante de gasto do recurso é que a 

PRPPG debita da conta do Programa, sendo feito em blocos, normalmente mensais. Portanto, 

dá a impressão de que tem um tanto de recurso e de repente um tanto “sumiu”. 

No Programa de Fomento à Pós-Graduaçãoiii (PROF) os recursos vinham para a 

Universidade e esta decidia como distribuir. Existiam cerca de 7 critérios para a distribuição do 

recurso, sendo o principal (de 50 a 60%) a nota do Programa na CAPES. Dos recursos, no 

mínimo 70% teriam que ser destinados a bolsas e 10% ficavam com a PRPPG. Ao final do PROF, 

cerca de 78% dos recursos iam para bolsas e cerca de 1,5 a 2% ficavam com a PRPPG. 

Com o novo Programa de Demanda Social (DS), ao qual pertence o Programa de 

Apoio à Pós-Graduaçãoiv (PROAP) (instituído em março de 2010), os recursos vão direto para o 

Programa. Os recursos deste ano foram congelados, baseados no orçamento de 2010 (e não 

no quanto gastou). A quantia que será destinada para cada Programa é baseada, portanto, no 

orçamento de 2010, multiplicado por uma nota da área de concentração e multiplicado pelo 

número de bolsas. A nota da área diferencia os diferentes Programas a partir dos gastos 

específicos de cada um. Por exemplo, a nota da Educação é 2, por não possuir necessidade de 

laboratórios complexos e os do biológicas são nota 5. No número de bolsas estão incluídas 

questões como conceito CAPES, produção etc. Uma média aproximada dos recursos de cada 

Programa é R$ 60.000, uns com mais, outros com menos. 

A partir do congelamento dos recursos, também não aumentou significantemente o 

número de bolsas. A PRPPG podia aumentar o percentual de recursos que fica com ela (ainda 

de 1,5 a 2%), mas para isso teria que tirar bolsas de algum Programa. Para não fazer isso, 

algumas bolsas novas estão ficando na PRPPG para atender casos emergenciais (cerca de 5 de 

mestrado e 10 de doutorado), mas elas não ficam com o Programa (pois senão a bolsa ficaria 

presa por no mínimo 4 anos com um aluno de doutorado, por exemplo). 



2.1. Compra de passagens 

 

O pedido é feito para a PRPPG que registra o pedido no Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagensv (SCDP), que analisa e autoriza a compra, que no caso da UFPR, é feita pela 

empresa NC Turismo. Tem ocorrido muito problema, pois atualmente é comprado de acordo 

com a data da viagem. Dessa forma, ocorrem muitos pedidos urgentes, que acabam utilizando 

o recurso, enquanto pedidos que foram feitos com antecedência não são contemplados. Isso 

está sendo mudado na PRPPG, para que o recurso seja disponibilizado de acordo com a ordem 

em que foi feito o pedido no ano. O pagamento é realizado em blocos para a NC Turismo, pela 

quantidade de passagens compradas e não pelo valor dela (que é calculada pela média dos 

preços). Portanto, se a empresa compra a passagem em cima da hora (sendo muito caro), ela 

vai ficar no prejuízo. 

 

 

 

3. Bolsas 

 

Com o PROF, muitas bolsas iam direto para os pesquisadores. Com o PROAP está 

voltando a ir para os Programas e estes decidem como fazer a distribuição. Exceção do Direito, 

pois Programas que tiveram nota 6 ou 7 em avaliações seguidas, os recursos vão direto para o 

CPF do Coordenador. Também existe um número de bolsas mais perene nos Programas, pois 

com o PROF oscilava muito de um ano para o outro, e isso acabava prejudicando Programas 

que não “tiveram um ano tão bom”. 

Cada colegiado de Programa decide os critérios para concessão de bolsa e decide se 

um aluno vai perder ou não a bolsas, mas isso não pode ser arbitrário e esse é um dos motivos 

de existir Representantes Discentes no colegiado e na comissão de bolsas (65/09 CEPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 http://goo.gl/9xPpB 
ii
 http://200.17.247.197/financeiro/prof/login.php 

iii
 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/prof 

iv
 http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/ds-e-proap 

v
 http://hom1.scdp.gov.br/ 
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