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DIRETORIA
Por que rejeitamos a LGU?

Porque seu objetivo não é o desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento das universidades estaduais, mas a redução de custos, 

diminuição do quadro de professores e funcionários e equipa-

ração das universidades públicas às escolas privadas, mediante 

a redução do seu financiamento;

Porque seu objetivo não é “equalizar” nem tratar igualmente 

todas as IEES, mas uniformizar “por baixo” o quantum de pro-

fessores e funcionários, tratando as universidades como se 

fossem fábricas de parafusos, passíveis de padronizar as suas 

estruturas independentemente de suas tradições, especifici-

dades acadêmicas e regionais;

Porque seu objetivo não é a transparência de gestão, mas a 

ingerência do governo na organização administrativa, finance-

ira, política e acadêmica. As universidades já são auditadas 

cotidianamente pelo Tribunal de Contas do Estado, dependem 

das autorizações do governo para contratações e têm todos os 

seus dados expostos no Portal da Transparência;

Porque ataca a autonomia universitária colocando acima das 

estruturas existentes – criadas de acordo com o artigo 207 da 

Constituição Federal e 180 da Constituição Estadual – um con-

selho de reitores sob o comando do governo, com poderes para 

definir as políticas, investimentos e normas de contratação de 

funcionários e professores;

Porque a existência e a decisiva contribuição das universida-

des paranaenses ao desenvolvimento do Estado, reconhecida 

por todos os setores da sociedade, não se deve à ação dos 

governos, mas ao empenho dos docentes, agentes universitári-

os e estudantes que constituíram ao longo dos últimos 50 anos 

um sistema de educação superior baseado na autonomia aca-

dêmica e de gestão. O governo quer agora transformar estas 

instituições em apêndices da burocracia do estado, tratando-

as como se fossem meros escritórios do Palácio do Iguaçu, ata-

cando, dessa forma, a sua natureza de universidades;

Porque a LGU não é necessária, na medida em que o funcio-

namento das universidades estaduais do Paraná já está regula-

mentado por um conjunto de normas jurídicas que frequente-

mente têm sido descumpridas pelo governo estadual;

O superintendente da SETI acusa os sindicatos de se recusa-

rem a debater a LGU, mas é ele que sonega a versão que o 

governo vai encaminhar à ALEP para conhecimento e debate 

pela comunidade universitária.

Por tudo isso, rejeitamos a LGU!
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Caros/as sindicalizados/as:

Pensando em oportunizar outras possibilidades de pagamento da 

contribuição sindical, a Sindunespar disponibilizará o pagamento via 

Pix/ chave número de celular da Sindunespar.

Por questões burocráticas, por parte do Estado e pela Unespar estar 

submetida ao sistema META-4, ainda não conseguimos implementar o 

desconto em folha da contribuição sindical, por isso, ainda estamos 

utilizando o sistema de boleto. Sobre o pagamento do boleto, transcor-

rido um mês da data do seu vencimento, para regularizá-lo, é preciso 

gerar um novo boleto, o que implica em custos adicionais para a 

Sindunespar. 

Agradecemos a compreensão dos filiados e filiadas e ressaltamos, a 

contribuição de vocês é fundamental para a manutenção do funciona-

mento pleno do nosso sindicato.

Mais informações na secretaria da Sindunespar: (44) 9 9897-2484.

CNPJ: 22.100.346/0001-02

DO MÊS
agenda

23 DE JULHO: DEBATE 
SOBRE A REFORMA 
DAS LICENCIATURAS
No dia 23 de julho, às 18 horas, a SINDUNESPAR promoverá 

um debate “A reforma das licenciaturas e a luta frente à 

resolução 02 CNE 2019”, com a presença da Profa. Dra. 

Michelle Fernandes Lima (UNICENTRO) e da Profa. Dra. 

Gisele Masson (UEPG). A Transmissão será pela página do 

Facebook da SINDUNESPAR.

destaque do mês

No dia 23 de julho, às 18 horas, a SINDUNESPAR promoverá um 

debate “A reforma das licenciaturas e a luta frente à resolução 02 

CNE 2019”, com a presença da Profa. Dra. Michelle Fernandes Lima 

(UNICENTRO) e da Profa. Dra. Gisele Masson (UEPG).

A Transmissão será pela página do Facebook da SINDUNESPAR.

REUNIÃO DO COMANDO SINDICAL 
DOCENTE COM O SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
No dia 15 de junho, o Comando Sindical Docente (CSD) teve 

uma reunião com o Secretário da Administração e da 

Previdência do Paraná, Marcel Henrique Micheletto. Além 

das direções das seções sindicais, ela também contou com 

a presença do Superintendente da SETI, o prof. Aldo Bona, 

que fez a intermediação para que essa reunião fosse mar-

cada.
LEIA NA ÍNTEGRA

DOCENTES DEFINEM PRÓXIMAS 
AÇÕES DA SINDUNESPAR
No Sábado, dia 12 de junho, os/as docentes da Unespar se 

reuniram em Assembleia Geral. Na Pauta, além dos infor-

mes e da eleição de delegado e observadores para o 12º 

Conad Extraordinário do Andes – S/N, o tema da publicação 

das portarias de progressões e promoções foi discutido 

novamente pelos docentes da Unespar.

LEIA NA ÍNTEGRA

A REFORMA DAS 
LICENCIATURAS: A LUTA 
FRENTE À RESOLUÇÃO 

02 CNE 2019

DEBAT E

Prof. Dra. Michelle F. Lima
(Unicentro)

Prof. Dra. Gisele Masson
(UEPG)

Sexta, dia 23 de Julho às 18h
Facebook.com/Sindunespar

LIVE

Facebook.com/Sindunespar
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