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A principal reivindicação dos técnicos
administrativos durante
a greve é atendida: a
implementação da jornada de trabalho de
30 horas semanais. A
proposta foi apresentada pelo reitor Zaki
Akel Sobrinho durante
assembleia dos servidores, no período da
greve. Na última sexta-feira (07), o reitor
assinou a portaria designando uma comissão
composta por membros
da administração, professores e representantes dos técnicos administrativos.
A presidente da
comissão será a PróReitoria de Graduação
Maria Amélia Sabbag
Zainko, enquanto o
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do
Terceiro Grau Público

de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do
Estado do Paraná (Sinditest) será representado pelos servidores
Wilson Messias e Carla
Cobalchini, respectivamente Presidente e Diretora de Imprensa da
entidade, tendo estes
nomes sido encaminhados no dia 05/10.
A comissão tem
30 dias para elaborar a
proposta de regulamentação que será posteriormente enviada para
análise e aprovação
do Conselho Universitário (COUN). A Universidade de Brasília (UnB)
já passou por processo
semelhante e esta experiência será utilizada como modelo para
elaboração da proposta
que representa a maior
conquista do movimento grevista dos técnicos.

Reitor se reúne com
representantes da APUFPR
Membros da Associação dos Professores da
Universidade Federal do
Paraná se reuniram com o
Reitor Zaki Akel e outros
representantes da Universidade para discutir o andamento dos itens da pauta
elaborada pela categoria,
que estava em greve até o
dia primeiro de setembro.
Foram discutidos os
itens considerados mais urgentes, como a implantação on line da progressão
de carreira e a avaliação
dos estágios probatórios.
O Reitor afirmou que
“já estamos mobilizando
as comissões necessárias
para que os prazos sejam
cumpridos e, os textos, en-

viados aos Conselhos. Essa
progressão era importante
e está bem encaminhada”.
Entre os acordos, o
Reitor afirmou que na próxima terça-feira (11), 73 processos de progressão serão
liberados pela Comissão
Permanente de Pessoal Docente. Além desses, outros
34 processos em andamento já estão em fase de
finalização.
O
presidente
da
APUFPR, Luiz Allan Kunzle,
comentou a necessidade
da reunião. “Foi combinado um prazo de 30 dias
para a mostra dos projetos.
Temos 24 pontos na pauta
e esperamos ter um bom
encaminhamento”.
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Crescimento, evolução e transformação

Mais computador, mais leitura,
mais convivência, mais segurança

Café da manhã no RU

Editorial

Rodrigo Juste Duarte
Leonardo Bettinelli

ACS

Decorrido
pouco
mais de um mês do reinício do calendário acadêmico, a vida na UFPR segue com muita força, vigor
e intensidade. A menos de
3 meses do fim do ano e
restando 6 semanas para
o encerramento do prazo
para abertura de processos
licitatórios, setores e próreitorias se unem num esforço sobre-humano para
conseguir compensar os 4
meses de paralisação decorrente das greves e empenhar todas as compras
e obras necessárias para
que não se percam os recursos orçamentários que
precisam ser gastos ainda
este ano.
Muitos destes processos dizem respeito ao
atendimento das pautas
das categorias, como por
exemplo as compras e
obras relativas ao Programa de Melhoria da Qualidade Social da Graduação, Edital n° 2011, que
vem ao encontro das reivindicações dos alunos e
dos docentes de melhoria
das condições e trabalho
e de ensino. São quase 3
milhões de reais destinados ao investimento em 72
projetos apresentados pelas diversas coordenações
dos cursos de graduação
de todos os setores e que
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dependem destes prazos
para não sofrerem solução
de continuidade.
Obras de grande
envergadura como as do
futuro Campus Rebouças
(antiga Rede Ferroviária
Federal), Restaurante Universitário do Jardim Botânico, Bloco Didático do
Setor de Ciências da Terra, o edifício onde será a
futura sede do Setor de
Ciências Exatas, entre outros, seguem forte ritmo de
trabalho para que sejam
concluídas nos prazos previstos e venham a beneficiar alunos, técnico-administrativos e docentes das
respectivas comunidades
setoriais cujas expectativas
por melhores condições de
infra-estrutura, de trabalho, de ensino e de pesquisa são absolutamente
justas, necessárias e urgentes. A Pró-Reitoria de
Administração está construindo 31.392,76 m² em
obras.
Simultaneamente a
este forte ritmo de trabalho, a administração central da UFPR vem atuando
muito intensamente na realização de todas as pautas locais negociadas com
as três categorias durante
as suas respectivas paralisações. Este informativo
trás um resumo do muito

que a administração central vem realizando e encaminhando para que toda a
comunidade universitária
possa acompanhar, interagir e contribuir uma vez
que é no espaço plural,
democrático e participativo que desejamos continuar a construir as soluções
que melhorarão a vida de
todos.
Ao mesmo tempo,
os desafios que todos enfrentamos neste período
recente nos fazem refletir
sobre muitas questões de
fundo, rever dogmas e repensar práticas coletivas
e individuais que revelam
valores éticos, ou a sua ausência, em uma sociedade
em profundas transformações. A UFPR é um microcosmo composto por uma
comunidade de 40 mil
pessoas das mais diversas
origens étnicas e culturais.
Cada uma dessas pessoas
reproduz aqui dentro suas
convicções religiosas, ideológicas, políticas e até
partidárias e é natural que
assim o seja, contudo o
aprendizado de regras de
convivência democrática,
do respeito à instituição
e do entendimento dos limites éticos impressos no
debate de idéias e projetos
parece carecer de um profundo e urgente repensar

de nossa comunidade.
A nossa universidade não forma apenas profissionais para o mercado
de trabalho. Mais que isso,
precisa formar cidadãos
verdadeiramente comprometidos com uma sociedade mais justa, fraterna,
consequente e responsável. Ao mesmo tempo em
que nos preparamos para
comemorar o primeiro
centenário, urge preparamos também os caminhos
dos próximos cem anos,
com equilíbrio, sabedoria
e discernimento.
O compromisso inalienável que temos com o
desenvolvimento do país
e com as futuras gerações
depende de nossa capacidade de superar dificuldades e de dar respostas
à altura dos desafios do
presente. A universidade
é o espaço privilegiado da
pluralidade, da criatividade e da inovação, o lugar
onde a liberdade é um espelho que reflete e desnuda a alma humana na sua
forma mais sublime: o conhecimento. O uso que fazemos dele, para o bem ou
para o mau, será o nosso
testemunho da história.
Um grande abraço,

Zaki Akel Sobrinho

O café da manhã,
pauta acordada com os
alunos, está em processo
de implementação pela
administração da UFPR. As
Pró-Reitorias de Assuntos
Estudantis e de Administração providenciam o levantamento da demanda.
Será aplicada uma
pesquisa com os estudantes na fila dos RUs
a partir desta semana.
Des-ta forma a administração saberá com exa-

tidão a realidade da demanda de cada unidade
para iniciar o provimento
do serviço, sempre com a
qualidade já conhecida.
Os
restaurantes
também serão abertos
aos domingos a partir de
2012, com isso os restaurantes universitários passarão a atender todos os
dias da semana e servindo
as três principais refeições
do dia: café da manhã,
almoço e jantar.

O espaço de estudo
da Biblioteca do setor de
Tecnologia vai ganhar
28 computadores, com
acesso livre aos serviços
online das bibliotecas e
ao acervo digital. Outra novidade: o espaço
será repaginado, com
a reforma de mobiliário
existente e aquisição
de outros novos que se
somarão ao ambiente.
Além das melhorias para
a formação, os alunos
contarão com mais segurança local.

Os demais laboratórios de uso comum
dos estudantes também
receberão computadores. Em muitos casos,
atingindo percentual acima do acordo.
O imediatismo do atendimento desta pauta se
faz possível graças à política de expansão dos instrumentos e serviços de apoio
estudantil da PRAE que havia iniciado a compra dos
computadores no primeiro
semestre e cuja entrega
ocorreu no final de agosto.

Estágio probatório para os professores do setor Litoral

Bibliotecas já

Será
apresentado
na sessão do Conselho de
Planejamento e Administração (Coplad), marcada
para o dia 19 de outubro,
o parecer do relator da
matéria que permitirá a
avaliação do estágio pro-

batório para os professores do setor Litoral. Depois, será constituída uma
comissão que irá avaliar os
professores que trabalham
há mais de três anos de
uma única vez, garantindo
a estabilidade legal.

Probem

Rodrigo Juste Duarte

Além de garantir a
alimentação em tempo
integral a reitoria também se comprometeu a
ampliar o horário de funcionamento das bibliotecas. O novo período de
atendimento já está em
fase de implantação na
biblioteca do Setor dos
setores de Tecnologia, Exatas e Ciências da Terra.
O acervo também
continua sendo ampliado.
O Sistema de Bibliotecas
já adquiriu um número de
volumes e vai continuar
trabalhando para atingir
a meta de atingir o núme-

ro adequado de livros por
curso. Qualidade, relevância pertinência, atualidade
e adequação aos projetos
político-pedagógico
dos
cursos são requisitos fundamentais que norteiam a
a aquisição de acervos na
UFPR, sejam eles na forma
tradicional, impressa ou em
formatos digitais.
A
Administração
central, através do Programa de Melhoria Social
da Graduação, está empenhando mais de R$500
mil na compra de livros
que se somam aos investimentos já realizados.

Está aberto o edital
nº02/2011 para inscrição
no Programa de Benefícios à Manutenção do
Estudante de Graduação
(Probem) até o dia 17 de
outubro.
Os estudantes inte-

ressados deverão acessar o
Portal Pobem: http://www.
prae.ufpr.br.
Para mais esclarecimentos, procure a Unidade de Apoio Psicossocial
- UAPS/PRAE: 3360-5221
ou uaps@ufpr.br

Insalubridade e Periculosidade
Outra portaria assinada pelo reitor Zaki Akel
diz respeito à Instrução
Normativa nº2 de 2010,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que trata dos
adicionais de insalubridade e periculosidade.
A reitoria e os servidores técnico-administrativos entendem que a
regra não atende adequadamente as especificidades da UFPR, e limita

a sua autonomia.
O GT-Saúde, composto por representantes
da Progepe, Sinditest e
APUF-PR vão se reunir e
apresentar propostas de
revisão da Instrução Normativa, suspensão da aplicação na UFPR e articulação de nova proposta que
será enviada ao MPOG.
Depois de todo processo,
as medidas serão regulamentadas pelo Conselho
Universitário
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Ônibus com segurança

para os professores
Leonardo Bettinelli

Os ônibus da UFPR
vão ganhar Kit de primeiros socorros. A melhoria de infraestrutura
dos ônibus dos veículos
está garantida a partir da
contratação da Empresa
E-Tiquet.
Nas viagens

longas, dois motoristas se
revezam ao volante e levam telefones celulares.
A Pra realiza processo de aquisição um novo
ônibus rodoviário. O do
campus de Palotina será
trocado.

Técnicos vão poder coordenar projetos de extensão
Outra demanda dos
técnico-administrativos
foi a garantia de poderem coordenar projetos
de extensão assim como
os docentes. A reitoria já
encaminhou proposta ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
que foi aprovada na terceira câmara no dia 20
de setembro.
O Ministério da
Educação, através do
Decreto
7416/2010,
regulamenta que so-

mente docentes podem
coordenar projetos de
extensão. Para não ferir
as regras do MEC a proposta prevê que os técnicos poderão coordenar projetos desde que
tenham formação em
nível superior e que a
coordenação seja compartilhada com algum
docente.
No fim de outubro
uma nova reunião do CEPE
deve implementar as novas regras em definitivo.

Durante a greve dos
professores da UFPR a categoria apresentou uma
pauta local com 24 itens,
que foram discutidos e
acordados pelas Comissões de Negociações. Entre as demandas está a
alteração da resolução
108/00 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que estabelece o limite de horas/aula
para os docentes.
A Reitoria reconhece a necessidade da revisão da resolução e outras
relacionadas e para tanto está designando grupo
de trabalho paritário, coordenado pelo professor
Sávio Moreira, da PróReitoria de Graduação
(Prograd) e com representação da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), Pró-Reitoria
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Hora-aula

de Cultura e Extensão
(PROEC), CEPE e Conselho de Planejamento e
Administração (Coplad),
além da Associação de
Professores da Universidade Federal do Paraná
(APUFPR) para construir
a proposta de limite máximo de horas-aula por
docentes de graduação e
pós-graduação. A portaria que legitima o início
dos trabalhos foi assinada pelo reitor Zaki Akel
Sobrinho na tarde desta
sexta-feira (07).
A proposta, após
ser discutida, deve ser
encaminhada para apreciação do conselho em
60 dias. Ao mesmo tempo a Reitoria vem trabalhando na construção
de uma política emergencial para tratar dos
casos que ultrapassam o
limite máximo a ser estabelecido.

Melhoria da qualidade do ensino na graduação
Depois do resultado do edital do Programa
de Melhoria da Qualidade
Social na Graduação da
UFPR divulgado em 14 de
setembro, os coordenadores que tiveram seus projetos aceitos participaram
de uma reunião organizada pela coordenadoria
do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (Reuni).
O encontro visou tirar dúvidas, discutir e agilizar os procedimentos de
compra, haja vista que
entre os itens aprovados

estão equipamentos de
laboratórios e salas de
aula, acervos bibliográficos, custeio e reforma de
laboratórios e qualificação de docentes.
Os trabalhos estão
sendo realizados em conjunto entre a coordenadoria do Reuni, a central de
compras do Departamento
de Serviços Gerais, a Prefeitura da Cidade Universitária, da Pró-Reitora de
Administração e a Biblioteca Central, além dos coordenadores dos projetos
contemplados.
O orçamento total

disponível é de R$2,9 mi- do 1º semestre de 2012.
lhões, sendo R$1 milhão
Ao todo foram apropara custeio e R$1,9 mi- vados 72 projetos de melhão em capital. Este in- lhorias na graduação.
vestimento
vem do Pla- R$ 3.000.000,00
no de Desenv o l v i m e n t o R$ 2.500.000,00
da Educação,
através
do R$ 2.000.000,00
Reuni e deve
Custeio
ser utilizado R$ 1.500.000,00
Capital
ainda
este
Total
ano,
para R$ 1.000.000,00
que os pedidos sejam
R$ 500.000,00
finalizados
e entregues
R$ 0,00
até o início
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