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Curitiba, 2 de julho de 2021. 

 

 

CARTA ABERTA AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

 

A APIESP, entidade que, por meio de suas afiliadas, está presente em todo o 

Paraná, vem a público para enaltecer o trabalho dos professores e dos agentes 

universitários que, mesmo durante os momentos mais críticos da pandemia, cumprem 

com zelo, responsabilidade e inventividade, as suas ações funções de ensino, pesquisa 

e extensão. Os vestibulares aconteceram com sucesso, estão ocorrendo as tão 

esperadas formaturas, as pesquisas não sofreram descontinuidades graves e muitas se 

voltaram para as questões trazidas pela pandemia. Neste campo, fomos vanguarda em 

nosso Estado, com contribuições inovadoras nas mais diversas áreas, noticiadas 

fartamente pela mídia. 

Na área da extensão, fomos os principais atores da Chamada 09, da SETI & 

Fundação Araucária, para atuar no combate à Covid em todo o Paraná. Nossas equipes 

de saúde, nossos HUs e nossos estudantes foram verdadeiros anjos da saúde 

paranaense neste momento crítico da humanidade e mais severo ainda no Brasil. 

Contribuímos decisivamente na vacinação, na testagem, na produção de álcool gel e de 

EPIs. 

Em nenhuma circunstância, nossas universidades se recusaram a colocar todo 

o seu ativo, humano e material, a serviço das políticas públicas necessárias neste 

contexto de pandemia, e isso sem interromper a sua missão formadora. 

Este quadro de contribuição efetiva das nossas IES ainda não acabou e talvez 

só esteja começando. A comunidade paranaense vai precisar de cada professor e de 

cada professora, de cada servidor e cada servidora, de cada aluno e cada aluna para 

os projetos de retomada no pós-pandemia. E continuamos com todo interesse em 
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contribuir com a sociedade, que é nossa maior força. O que seria do Paraná sem nossas 

instituições? 

A despeito de tudo isso, vivemos um momento dramático. Ao longo da última 

década, sofremos grandes e contínuas perdas, o que compromete a nossa capacidade 

não apenas de contribuição para a recuperação social e econômica do Paraná como a 

própria manutenção de nossas atividades básicas. É preciso um olhar de 

reconhecimento a tudo que, ao longo dos últimos 50 anos, o sistema estadual tem feito. 

Nesse sentido, solicitamos ao Governo do Estado medidas urgentes para salvar 

nossas IES, maior patrimônio do Paraná e que se confunde com a própria história do 

nosso desenvolvimento. Somos o segundo estado brasileiro com mais doutores, a 

maioria deles em cidades do interior. 

PRECISAMOS DE: 

- Investimento JÁ no custeio de nossas universidades, clínicas e HUs. 

- Contratação dos professores e técnicos concursados, que esperam há anos 

pela nomeação. 

- Abertura de concursos públicos para professores e agentes. 

- Suspensão do impedimento da aplicação das ascensões, progressões na 

carreira e contagem de tempo para a ascensão aos docentes e agentes universitários. 

- Aplicação total da Lei de Cargos – aprovada pela ALEP –, com a regularização 

de todos os itens previstos (GRAs e TIDEs Administrativos). 

- Excepcionalização da aplicação da DREM para as Universidades, 

considerando a natureza dos serviços prestados que objetivam apenas o atendimento 

às necessidades da comunidade acadêmica e externa, sem objetivo de lucro. 

 

Este conjunto de dificuldades inviabiliza as universidades estaduais e promove 

uma evasão crescente de cérebros, pois nossos pesquisadores estão procurando 

instituições em outros estados e até fora do Brasil ou pedindo aposentadorias 

precipitadas pela falta de perspectivas. Se não tomarmos estas medidas, asseguradas 

legislativamente para nossas IES, haverá uma migração do principal ativo transformador 

que o Estado possui. E a crise econômica se agravará ainda mais. 
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As Universidades Estaduais do Paraná clamam pela atenção de que são 

merecedoras.  

Viva as Universidades Estaduais do Paraná! Viva as comunidades que as 

criaram e que dependem tanto delas! 

 

Professora Reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan 

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná   

Presidente da APIESP 

 

 

 

Professor Reitor Sérgio Carlos de Carvalho 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

 

 

 

Professor Reitor Júlio César Damasceno 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

 

 

Professor Reitor Miguel Sanches Neto 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

 

 

 

Professor Reitor Fabio Hernandes 

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste  

 

 

 

Professor Reitor Alexandre Webber 

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 

 

 

Professora Reitora Salete Paulina Machado Sirino  

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná 
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