
discente pode e deve intervir na 

decisão do seu programa, realizando 

essa discussão junto com os docentes.
A pós-graduação parece  deslocada Pesquisa e Extensão (CEPE). 

Como as três categorias estão em dessa realidade. E está mesmo! Isto Resultado disso é que hoje a pós-

greve, a pós-graduação também decorre da posição atual da pós- graduação é um mundo à parte dentro 

deveria parar, mas não é o que ocorre. graduação dentro da universidade. No da UFPR. A resolução que estabelece 

Dentre diversos motivos, o que se começo da década de 1990, com que “o calendário da pós-graduação 

pode destacar é a exigência de prazos pouco fomento e volume de pesquisa, será decidido pelos colegiados individ-

pelo órgão de fomento do Estado, a a pós-graduação ainda estava ual e independetemente do calendário 

Coordenação de Aperfeiçoamento de bastante vinculada à graduação. Com da universidade como um todo com-

Pessoal de Nível Superior (CAPES). a expansão, o aumento de verbas, a prova isto (artigo 4º da resolução 

Mas isso não precisa ser assim. Assim multiplicação de programas, entre 71/10-CEPE)”.

como o momento atual da Pós-outras coisas, a universidade foi 
Apesar de na reunião do Fórum de 

Graduação foi construído historica-delegando aos cursos as tarefas de 
coordenadores da pós-graduação, 

mente, está na hora de começarmos a regulamentação. Atualmente, cada 
realizada no dia 16, ter sido decidido 

fazer nossa própria história. Apenas programa de pós-graduação, a partir 
não suspender as atividades dos  

com mobilização e agindo coletiva-de seu colegiado, tem total autonomia 
programas, cabe, jurídica e insti-

mente, poderemos mudar os rumos em suas decisões. Essa função foi 
tucionalmente, a cada colegiado essa 

que a Pós-Graduação tem tomado delegada pela própria universidade, 
decisão. Portanto, cada representação 

dentro da UFPR e em todo o paísatravés do Conselho de Ensino, 
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A greve unificada na UFPR

Desde o dia 15 de junho de 2011, A paralisação dos serviços realizados atenta para as reivindicações dos brasileiro; que não se fundamente na 

vivemos uma intensa mobilização pelos técnicos realmente traz tantos trabalhadores, fazendo pressão para lógica de elitização e intelectualização 

política na UFPR, suscitada pela greve prejuízos para a comunidade acadêmi- obterem as conquistas que não seriam da educação superior ou nas simples 

dos servidores técnico-administrativos ca? É a única forma desses trabalhado- concedidas sem luta e mobilização. É exigências do mercado; que esteja 

de universidades federais e pelas res chamarem a atenção da sociedade uma forma legítima de lutar contra a universalmente aberta, e que consiga 

inadequadas condições de trabalho e para a importância de seu trabalho e exploração e a precarização que produzir conhecimento e pesquisa de 

estudo observadas na educação para as precárias condições de serviço vivemos hoje na educação superior. qualidade não somente para os 

superior pública. Isto foi ampliado na das quais têm sido vítimas? Quais as interesses de poucos, mas de toda a 
Os movimentos grevistas não possu-

assembléia geral convocada pelo pautas dos professores? O que signifi- sociedade brasileira.
em um sentido apenas corporativista, 

sindicato dos professores (APUFPR- ca “greve estudantil”? E, principalmen-
individualista. Ao contrário, reivindi- Pretendemos, além de sanar algumas 

Sind), onde os professores aprovaram te, como a pós-graduação está situada 
cam uma concepção de educação dúvidas dos pós-graduandos da 

indicativo de greve docente, e na em todo esse processo?
diferente da concepção neoliberal que Universidade Federal do Paraná em 

assembléia geral de estudantes, que 
A paralisação dos técnicos e dos está dada, desde a década de 90. A relação à situação da pós-graduação 

aprovou greve discente. Ambas as 
professores não tem como objetivo luta que está em pauta nesse momen- no movimento unificado de greve, 

assembléias aconteceram no dia 4 de 
prejudicar o andamento das atividades to na UFPR é por uma universidade, convocá-los a aderir à luta do movi-

agosto, quando se iniciou o movimen-
acadêmicas. Pelo contrário, o maior além de pública, gratuita e de qualida- mento grevista, em busca de conquis-

to de greve unificada.
sentido da greve (direito garantido de, que tenha um compromisso com a tas históricas para a educação da qual 

Mas o que reivindica esse movimento? pela Constituição) é deixar a sociedade sociedade e com as demandas do povo também somos sujeitos!



Desde 15 de junho, servidores hospitais escola do ensino. Além 

técnico-administrativos de 47 disso, os servidores da UFPR, 

universidades brasileiras estão em representados pelo Sinditest, têm 

greve reivindicando questões uma pauta local, em que consta, por 

cruciais para o andamento de uma exemplo, a diminuição da jornada de 

educação pública de qualidade: o trabalho para 30 horas semanais, a 

aumento do piso salarial da reabertura dos 135 leitos do HC, 

categoria, a isonomia de salários e fechados por falta de contingente. 

benefícios, a contratação de mais P a r a  a  c o n q u i s t a  d e s s a s  

servidores e a não terceirização de reivindicações, os trabalhadores da 

serviços públicos, que, como no caso UFPR estão mobilizados. Há 

da criação da Empresa Brasileira de atividades diárias que trazem a 

Serviços Hospitalares (EBSERH), categoria para a universidade, como 

privatiza parte da saúde pública o ato com mais de 300 trabalhadores 

brasileira, além de desvincular os e a ocupação da sala do reitor.

As principais reivindicações dos mesmo serviço dos técnicos. Com isso, 

professores procuram dar conta da as exigências dos professores são o 

precarização do trabalho sofrida pela reajuste imediato de seus salários em 

categoria. Além de receberem um dos 14,67% e a destinação de 10% do PIB 

salários mais baixos do funcionalismo para a educação pública. Além da 

público federal, e de serem vítimas dos possibilidade de uma greve nacional, a 

cortes de gastos do governo na ser aprovada em reunião do sindicato 

educação (por exemplo, impondo o nacional (Andes), os professores da 

congelamento do salário dos UFPR já entraram em greve por 

professores por 10 anos), os docentes melhores condições de trabalho e 

são prejudicados pela intensificação salário - aprovada na assembleia do 

de seu trabalho, superlotação de salas dia 16/08 aderindo ao movimento 

de aula e também pela res- unificado de servidores, professores e 

ponsabilidade do cumprimento de alunos. Também os professores 

tarefas administrativas, que deveriam reivindicam melhores condições de 

ser feitas pelos técnicos, que não estudo, melhorias nas políticas de as-

conseguem dar conta de todo o sistência estudantil e na infraestrutura 

serviço. Nas pós-graduações, por da universidade, que expandiu o 

exemplo, os coordenadores dos número de vagas nos últimos anos 

programas são obrigados a auxiliar com o Reuni, mas com uma qualidade 

nos processos de matrículas, já que o muito aquém da esperada. Há cursos 

trabalho não pode ser cumprido com de graduação de oito semestres que 

os poucos secretários contratados. contam com um corpo docente de oito 

Fora os casos em que as atividades são professores. Outros cursos, essen-

feitas por estudantes bolsistas, que cialmente técnicos e laboratoriais 

recebem bolsas muito menores que como o Tecnólogo em Biocombustíveis 

um salário mínimo e executam o de Palotina, não têm laboratórios.

Os estudantes utilizam o mesmo sendo utilizadas como “válvula de 

artifício dos trabalhadores para escape” para a sobrecarga de trabalho 

chamar a atenção para as péssimas de professores e técnicos. Além disso, 

condições de estudo: a paralisação de as bolsas de mestrado e doutorado 

suas atividades. Mas na pós- estão congeladas desde 2007, em 

graduação o contexto da greve é baixos valores. No caso dos 

bastante específico, porém as más professores, a intensificação do 

condições propiciadas para se fazer trabalho também é visível, algo que 

pesquisa e estudar também são fica patente com a lógica produtivista 

latentes na pós-graduação. As metas de publicação de artigos, participação 

impostas pelo REUNI, por exemplo, em congressos etc. imposta pela 

fazem com que o pós-graduando CAPES e com a execução de trabalhos 

assuma atividades que não lhe são burocráticos de secretaria. Por isso, é 

próprias, como dar aulas para importante que a pós-graduação faça 

disciplinas inteiras na graduação, ou parte do movimento unificado da 

executar trabalhos administrativos em UFPR, para que possamos obter 

secretarias - estas atividades não são conquistas para a educação pública 

devidamente fiscalizadas e acabam como um todo.

A greve dos técnicos

A paralisação dos docentes

O movimento estudantil

O Fórum de Pós-Graduandos da UFPR Por isso, os estudantes aprovaram 

(FPG/UFPR) vem, por meio desta greve discente encorpando um 

moção, expressar a solidariedade e o movimento para construir numa 

apoio à luta dos/das servidores/as universidade pública e de qualidade 

técnico-administrativos/as, dos para todos que dela dependem, 

professores e dos alunos da sejam técnicos, professores ou 

Universidade Federal do Paraná. estudantes. 

Desde meados de junho deste ano a O movimento unificado de greve na 

UFPR vive um momento muito universidade possui demandas que 

especial. A greve nacional dos servi- são completamente legítimas e 

dores técnico-administrativos de cruciais para a melhoria das 

diversas universidades brasileiras condições de trabalho, ensino, 

impulsionou em nossa universidade estudo, pesquisa e extensão da 

uma mobilização das outras categori- universidade. Por mais que suas 

as deixando cada vez mais claro o origens sejam setorizadas, estas 

papel decisivo destes trabalhadores demandas coletivas representam um 

no cotidiano e na qualidade da real avanço nas condições de 

educação pública, incorporando existência da universidade. Todas elas 

também a greve dos professores e fazem parte de um movimento que 

dos estudantes que agora compõe não tem como objetivo prejudicar o 

uma greve geral na UFPR. O movi- a n d a m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s  

mento grevista luta, dentre outras acadêmicas.  Longe d isso,  a 

demandas, pelo aumento do piso importância da greve (direito 

salarial de 1,8 para 3 salários mínimos constitucional básico) está na 

e contra a privatização dos espaços conquista e na manutenção de 

públicos através das terceirizações. direitos que estão sendo tirados dos 

trabalhadores e, assim, é uma forma 
No caso do movimento dos professo-

legítima de lutar contra a exploração e 
res, as principais reivindicações 

a precarização que vivemos hoje na 
procuram dar conta da precarização 

educação superior brasileira. 
do trabalho sofrida pela intensificação 

de seu trabalho e super lotação de Sabemos que a união destes 

salas de aula. A ausência crescente de segmentos da universidade encontra 

investimento público nas universida- dificuldades históricas de se 

des federais e também pela imple- estruturar. Suas diferenças muitas 

mentação de programas como o vezes criam divisões que atrasam o 

REUNI fazem parte deste panorama, atendimento de reivindicações que 

já que o governo não cumpre sua melhorem a condição de todos. Por 

contrapartida na totalidade. Dentre as isso saudamos a unificação dos 

pautas locais estão a implantação de segmentos que estão sendo 

progressão automática na carreira, precarizados na universidade nesta 

estabelecimento de limite máximo de greve geral que merece sem dúvida o 

alunos por sala de aula, diminuição do profundo respeito da comunidade já 

limite máximo de horas-aula, limita- que a luta pela educação brasileira 

ção de abertura de novas vagas caso orientada pela idéia de uma 

não seja cumpridos os critérios sociedade cujo motor não seja o 

estabelecidos e reserva de pontos egoísmo e a avidez não tem preço.

equivalente na UFPR para garantir 
Dessa forma, o Fórum de Pós-

mudança de regime de trabalho dos 
Graduandos da UFPR manifesta seu 

docentes.
apoio incondicional e irrestrito à greve 

O corpo discente, por sua vez, da geral de nossa Universidade, colocan-

UFPR se mobiliza reivindicando do-se junto desse movimento na luta 

melhores condições de estudo, por suas pautas e por uma sociedade 

melhorias nas políticas de assistência verdadeiramente livre da exploração 

estudantil e na infra-estrutura da e pela igualdade das inteligências.

universidade, que expandiu nos 

últimos anos com o REUNI, mas com 
Sem mais,uma qualidade muito aquém da 

esperada, superlotando salas de aula 

e não investindo em equipamentos e 
Fórum de Pós-Graduandos da UFPR 

laboratórios adequados, por exemplo. 

Moção de apoio à greve 
geral na Universidade 
Federal do Paraná 
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Os bolsistas perderão suas bolsas 

durante a greve? Devemos antes 

avaliar como é possível perder a bolsa 

de uma forma geral. Para que um 

estudante perca sua bolsa, é preciso 

que, ou o colegiado do seu programa 

tome essa decisão e peça para que a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PRPPG) cancele o repasse; 

ou a CAPES, que faz diretamente os 

pagamentos, entendendo que o 

bolsista não está cumprindo os requisi-

tos impostos. Isso quer dizer que é 

possível perder a bolsa a qualquer 

momento. Em período de greve não é 

diferente, seguindo os mesmos 

princípios. Também não está previsto 

que ocorram pagamentos de bolsas 

depois de 24 ou 48 meses, sendo esse 

o tempo limite para a defesa.

E como fica minha
 vida acadêmica?

O que se pode observar, dentre as obrigatória e suas normas também 

maiores preocupações dos estudantes são regidas por cada colegiado 

da pós-graduação com relação a uma específico. Como há a possibilidade 

possível paralisação das aulas, é a das atividades de projetos de pesquisa 

situação dos prazos estipulados para não paralisarem, a prorrogação desses 

qualificação e defesa final. prazos é possível.

Segundo a Resolução 65/2009 do O prazo para a conclusão dos cursos 

CEPE, para os programas de de pós (mestrado, doutorado, pós-

mestrado, o exame de qualificação doutorado e especialização, incluindo 

não é obrigatório, sendo que a decisão as residências, pode ser prorrogado 

fica a cargo do regimento interno de pelo colegiado. Este pedido é feito 

cada programa. Cabe ao colegiado através de uma justificativa apre-

apresentar as justificativas para aderir sentada pelo pós-graduando, a qual 

à qualificação, na qual o estudante deve ser aprovada pelo orientador, 

deve apresentar o contexto e a sem encargos para os estudantes.

viabilidade de seu projeto perante 
Durante a greve, os prazos de defesas  

uma banca. Caso o programa a 
podem ser mantidos, assim como os 

considere necessária, deve haver 
grupos de pesquisa e projetos tam-

aprovação no CEPE. No caso de uma 
bém podem continuar, dependendo 

possível paralisação, o colegiado do 
das necessidades específicas de cada 

curso pode rever estas normas 
programa. Cabe aos pós-graduandos 

internas, e e optar por não realizar o 
organizarem-se e exigirem seus 

exame de qualificação, sem prejuízo 
d i re i tos ,  em busca de uma 

aos estudantes. Já para os programas 
universidade com melhores condições 

de doutorado, a qualificação é 
de ensino, pesquisa e extensão.

Suspensão
das bolsas

Dos prazos para 
qualificações e defesas

A CAPES  realiza acompanhamentos 

anuais e uma avaliação trienal dos 

programas de pós-graduação, com 

diversas metas a serem cumpridas 

para estabelecer um conceito (que 

varia de 1 a 7). A classificação é feita 

pela média nacional nas áreas 

específicas e estabelece quais cursos 

obterão renovação do “reco-

nhecimento” do programa, podendo 

implicar na diminuição do “conceito”, 

do fomento e de financiamento. As di-

versas especificidades dos cursos que 

existem não são respeitadas, exis-

tindo apenas metas de produtividade, 

sem interesse de real produção do co-

nhecimento. Mas esse não é um 

problema da greve e sim da forma 

como é realizada a pesquisa.

Avaliação dos cursos de pós-graduação 
realizada pela Capes

“Assistir ou não às aulas?” “E as 

pesquisas?” “E o cronograma?” “E 

minha dissertação/tese?” “Cara, minha 

bolsa!” - essas são preocupações muito 

válidas. Por que parar as aulas? Ir para 

aula implica muito mais do que sentar 

numa carteira e escutar os nossos 

colegas e o professor. E cada matéria 

tem a sua própria especificidade e sua 

forma de avaliação. Para poder dar 

conta das discussões em sala é 

necessário ler, pesquisar sobre os 

temas tratados, fazer trabalho de 

campo e/ou de laboratório. Mas espera 

um pouco, não há bibliotecas, alguns 

laboratórios estão fechados. E a 

internet? Bom nós sabemos que essa 

ferramenta ajuda, porém não é 

suficiente. Então, como dar conta das 

disciplinas dos nossos te vista da falta 

de recursos e infra-estrutura 

mencionada acima?

E a pesquisa? Ela também depende da 

disponibil idade dos livros nas 

bibliotecas, mas as perguntas geradas 

por nossas reflexões acadêmicas 

continuam ecoando nas nossas 

cabeças. Cada aluno possui os dados 

recolhidos da sua pesquisa no decorrer 

do ano, sendo assim, a pesquisa não 

está necessariamente ligada às aulas 

ministradas em sala, a falta de aulas 

não significa a interrupção da 

pesquisa, da escrita da dissertação ou 

tese; não implica a não-produção de 

artigos e muito menos de apre-

sentação de artigos em congressos já 

encaminhados.

Vale à pena lembrar, que cada 

programa é autônomo na decisão de 

quantos créditos seus alunos precisam 

cursar para a qualificação. O que nos 

diz que é de suma relevância es-

tabelecer um âmbito de diálogo entre o 

corpo docente e discente de cada 

programa para chegar num acordo. O 

intuito não é parar a pes-quisa, nem os 

prazos propostos pela CAPES, e sim um 

apoio ao movimento grevista que 

reivindica causas comuns e unificadas.

Param as
 pesquisas?

... E PARA AGRADAR
DE UMA VEZ POR TODAS

AOS PROGRAMAS, RESOLVEMOS
APRESENTAR ESTE MÉTODO
SIMPLIFICADO DE AVALIAÇÃO!
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O Fórum de Pós-Graduandos da UFPR 

iniciou-se em março de 2011 com o 

objetivo de abrir um espaço de debate 

e de luta pelos interesses em comum 

dos estudantes dos diversos pro-

gramas de pós-graduação de nossa 

universidade. Os estudantes e 

pesquisadores podem trocar expe-

riências sobre a sua situação e suas 

dificuldades enquanto pesquisadores 

e também discutir profundamente as 

normas da universidade, as exigên-

cias da CAPES e a precarização da 

pós-graduação.

Antes de tudo, o fórum tem o caráter 

político de se mostrar enquanto 

coletividade plural (considerando que 

cada área de pesquisa tem suas es-

pecificidades), o que não nos impede 

de agirmos juntos, por in-teresses 

que nos unem, principalmente na 

construção de um ensino de 

qualidade na universidade pública, o 

que inclui também a pes-quisa com o 

tempo e a dedicação necessária.

tamos que ainda não é o momento, de uma entidade representativa pode participar dos debates livremente, e Na reunião do fórum do dia 13 de 
pois estamos em uma fase de acabar engessando as possibilidade acomodar ainda mais aqueles que agosto, se debateu a questão da ne-
organização e divulgação das da existência da ação política por esperam passivamente que uma cessidade de criar uma associação de 
atividades, e nossa intenção é levar a meio da palavra e da auto- entidade faça por eles o que eles pós-graduação, com a intenção de 
discussão para um maior número de representação, tendo como con- próprios deveriam fazer por si nos institucionalizarmos como uma 
estudantes da universidade. sequência o inverso de nosso mesmos, ou seja, agir pelos entidade representativa. Apesar de 

objetivo, pois a burocratização pode interesses da coletividade que entendermos a necessidade da Sabemos que muitas vezes a criação 
afastar aqueles que gostariam de também é o seu interesse.criação dessa associação, acredi-
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A organização do Fórum dos 
estudantes de pós-graduação

Como
participar
O Fórum é um espaço muito importan-

te para discutirmos os assuntos da 

Pós-graduação. Mesmo ganhando 

bastante visibilidade nesta situação de 

greve, o mais importante é ressaltar 

que ele não tem como único objetivo a 

mobilização neste momento. A greve 

passa e continuaremos com nossas 

reivindicações e necessidade de troca 

de experiências. Este é o grande 

objetivo do Fórum: aproximar dos pós-

graduandos. Você pode participar 

comparecendo em nossas reuniões 

mensais, acompanhando nossa lista 

de e-mails ou mesmo nosso blog. 

Nesse importante momento de 

mobilização, o Fórum aproxima-se dos 

estudantes e propõe a realização de 

assembléias nos campi da universida-

de, para mostrar sua proposta e 

também esclarecer as dúvidas que 

vêm surgindo nessa situação especial 

que vive a nossa  UFPR.

Fique por dentro!

 Botânico

Dia 24 (4ª)

  13:30h

 Local a confirmar

Centro e HC

Dia 24 (4ª)

18:30h

Anfi-100 do prédio D. 
Pedro I

Politécnico

Dia 23 (3ª)

19h

Auditório da 
administração do Centro 

Politécnico.

Assembléias Setorias

 Blog do Fórum de Pós-Graduandos-UFPR

fpgufpr.wordpress.com

Site do Diretório Central do Estudantes-UFPR

dceufpr.blogspot.com

Site da Associação dos Docentes da UFPR

www.apufpr.org.br

 Portal da GREVE

www.greveufpr.org

Site do Sindicato dos Técnicos

www.sinditest.org.br

fpgufpr@gmail.com

Sites de interesse


