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DIRETORIA

POR QUE REJEITAMOS A LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES?

No dia 2 de dezembro, o governador Ratinho Junior, com o 

apoio do Superintendente SETI, Aldo Bona, encaminhou o "no-

vo" projeto de Lei Geral das Universidades, e o que se constata, 

é que esse “novo” projeto lei, não traz nenhuma melhora em 

relação às suas versões anteriores. A SINDUNESPAR – Seção 

Sindical dos Docentes da UNESPAR, em conjunto com as enti-

dades representativas de docentes, discentes e agentes uni-

versitários, em reunião realizada no dia 04 de dezembro, após 

analisar o esse novo projeto, reiterou o pleno rechaço à Lei Geral 

das Universidades – LGU.

A LGU não é fruto de debates ocorridos nas comunidades 

universitárias, nem se pauta em demandas oriundas das uni-

versidades estaduais do Paraná. A LGU é um projeto do gover-

nador Ratinho Jr. e de seu representante na SETI, Aldo Bona. 

A LGU tem o principal objetivo de cortar recursos das univer-

sidades estaduais do Paraná (IEES). Sob o falso argumento de 

“estabelecer critérios de eficiência da gestão universitária”, a 

LGU, na prática, visa estrangular e destruir as universidades 

públicas do estado do Paraná.

Desde a primeira versão da LGU, apresentada em 2019, as 

entidades representativas de docentes, discentes e agentes 

universitários rejeitaram essa proposta de lei. Em coerência 

com os debates e decisões da comunidade universitária, o 

Conselho Universitário - COU - da Universidade Estadual do 

Paraná – UNESPAR, após debates, por ampla maioria também 

rechaçou a LGU.

Por que seguimos repudiando 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 igualmen-

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

professores 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 

conselho de reitores sob o comando do governo, com poderes 

para definir as políticas, investimentos e normas de contrata-

ção de funcionários e professores;

• Porque a atual versão não é, em nenhum aspecto, menos 

ruim do que a versão anterior, amplamente repudiada pelas 

comunidades universitárias e seus conselhos superiores;

• Porque a existência e a decisiva contribuição das universida-

des paranaenses ao desenvolvimento do Estado, reconhecidas 

por todos os setores da sociedade, não se devem 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.

POR TUDO ISSO, REJEITAMOS A LGU!

 Diretoria da SINDUNESPAR.

Palavra da
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AÇÕES
outras

Caros/as sindicalizados/as:

Pensando em oportunizar outras possibilidades de pagamento da 

contribuição sindical, a Sindunespar disponibiliza agora o pagamento 

via Pix, garantindo praticidade aos docentes filiados a entidade.

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

LEI GERAL 
DAS UNIVERSIDADES

destaque do mês

DO MÊS
agenda

DIA 9 DE DEZEMBRO: 
REUNIÃO COM A 
REITORIA DA UNESPAR
A Diretoria da Sindunespar tem reunião com a Reitoria para 

tratar de assuntos pertinentes a categoria docente.

DIA 9 DE DEZEMBRO: 
ASSEMBLEIA GERAL DOS 
DOCENTES DA UNESPAR
A Assembleia Geral Extraordinária tem na pauta, além de 

informes, será discutido o tema Data-Base, Aprovação dos 

novos filiados, Lei Geral das Universidades, além dos enca-

minhamentos.

A assessoria jurídica do Sindunespar, Seção Sindical dos 

Docentes da Universidade Estadual do Paraná, informa que 

o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) julgou, de 

forma unânime, o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) no último dia 06 de dezembro. 

LEIA NA ÍNTEGRA

VEJA TUDO SOBRE A LGU NO SITE DA SINDUNESPAR

O GOVERNADOR CALOTEIRO 
EXPLORA OS SERVIDORES 
PÚBLICOS
A Reposição Salarial, ou data-base, não é um aumento de 

salário, mas sim uma reposição decorrente do aumento da 

inflação que rebaixa nosso salário, sustentada pelo Inciso X 

do Artigo 37, onde fica “assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

LEIA NA ÍNTEGRA

UM A MAIS É MUITO MAIS: 
SINDUNESPAR LANÇA 
CAMPANHA DE FILIAÇÃO
A Sindunespar (Seção Sindical dos Docentes da Unespar) 

lançou nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, a 

Campanha “Um a Mais é Muito Mais”. As ações buscam 

aumentar o número de docentes da Unespar associados à 

seção sindical.
LEIA NA ÍNTEGRA

DATA-BASE DO GOVERNO BETO 
RICHA – JULGAMENTO DA AÇÃO 
JUDICIAL COLETIVA: VITÓRIA!

A LGU irá transformar 
as universidades em 

puxadinho do governo.

Nós  a REJEITAMOS
LGU de Bona e Ratinho!

“A proposta do projeto de LGU apresenta aspectos proble-

máticos que esvaziam a autonomia universitária em todas 

as vertentes – didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, exatamente porque a gestão 

financeira e administrativa são a base de sustentação para a 

implementação da autonomia didático científica.’’

LEIA NA ÍNTEGRA

ANÁLISE E PARECER JÚRIDICO 
DO PROJETO DE LEI GERAL DAS 
UNIVERSIDADES DO ESTADO DO 
PARANÁ (LGU)

A Sindunespar – Seção Sindical dos Docentes da Unespar, 

em conjunto com as entidades representativas de docentes, 

discentes e agentes universitários, em reunião realizada no 

dia 04 de dezembro, reiteraram o pleno rechaço à Lei Geral 

das Universidades – LGU e pedem que os reitores convo-

quem o Segundo Conselho Universitário Unificado.

LEIA NA ÍNTEGRA

ENTIDADES SOLICITAM 
QUE AS REITORIAS REALIZEM 
O SEGUNDO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO UNIFICADO

No dia 2/12, o governo Ratinho, com o apoio da SETI, encami-

nhou minuta de um “novo” projeto de Lei Geral das 

Universidades, que de fato não traz nenhuma melhora em 

relação às versões anteriores. Seguimos repudiando a LGU, 

pelas seguintes razões:
LEIA NA ÍNTEGRA

POR QUE OS SINDICATOS 
DOCENTES REJEITAM A LGU, 
DE BONA E RATINHO?

UM A MAIS 

É MUITO MAIS!
DOCENTES, FILIAR-SE A 
SINDUNESPAR É FORTALECER 
A LUTA PELOS SEUS DIREITOS. filie-se!
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