
 
 

 

Ofício 09/2021 

Paranaguá, 23 de abril de 2020 

SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNESPAR – SINDUNESPAR – SEÇÃO 
SINDICAL DO ANDES SN, com sede em Paranaguá, Paraná, inscrita no CNPJ do MF 
sob n. 22.100.346/0001-02, e-mail: sindunespar@sindunespar.org.br, representado por 
seu Presidente, Osmar Martins de Souza, vem à presença de Vossa Magnificência, 
reunidos em Assembleia Geral, na data de 21/04/2021, aprovaram adesão à paralisação 
de 29 de abril, porque (1) a atual Administração revogou as portarias de 
progressões/promoções publicadas após 17 de dezembro de 2020 através da 
Resolução 001/2021 da Reitoria/UNESPAR; (2) a categoria docente, através deste 
Sindicato, não teve acesso ao teor da atual proposta de Lei Geral das Universidades 
para debate aberto e democrático, projeto este, diante das propostas anteriores, aniquila 
a autonomia universitária incentivando a terceirização de serviços, extinção de cursos, 
entre outros prejuízos; (3) reposição do quadro de servidores da Unespar, docentes e 
técnicos, por concurso público, uma vez que não há anuência de vagas decorrentes de 
aposentadoria, exoneração e falecimento na Unespar;  (4) em memória ao massacre do 
Centro Cívico de 29 de abril de 2015, em que a ação policial truculenta feriu 
manifestantes que lutavam por seus direitos; 

   
Os pleitos da categoria são: (1) revogação imediata da Resolução 0001/2021 da 

Reitoria/Unespar; (2) publicação das portarias de promoção/progressão de todos os 
docentes que implementaram as condições estabelecidas nos regulamentos internos da 
Unespar; (3) anuência de vagas ou os requerimentos administrativos de contratação de 
docentes e técnicos, mediante concurso público, solicitados pela Unespar ao Governo 
do Estado; (4) liberação de uma cópia da atual proposta de Lei Geral das Universidades; 

  
Desta forma, solicitamos que V. Mag.ª se posicione formalmente sobre as 

reivindicações da categoria, para ser apresentada na assembleia geral.  
  
  
Cordialmente,  

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Osmar Martins de Souza 

Presidente do SINDUNESPAR 

 
 

Magnífica Reitora da Universidade Estadual do Paraná 

Prof. Dra. Salete Paulina Machado Sirino 

Nesta 


