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Aposentados da UFPR terão
representantes no Coun
Sessão na última quinta-feira (29/7) garantiu a entrada de representantes dos servidores
aposentados no Conselho Universitário; eleição está marcada para 1º de setembro
Fotos: Arquivo APUFPR

Sessão do Conselho Universitário que debateu e aprovou a criação de vagas para os servidores docentes e técnico-administrativos aposentados no Cepe e no Coplad

Ciro Campos

O Conselho Universitário
(Coun) da Universidade Federal
do Paraná contará agora com dois
novos membros, representantes
dos servidores aposentados da
instituição - um deles docente e o
outro, técnico-administrativo.
Além disso, a representação
discente foi expandida para um
quinto do total de membros no
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Cepe), garantindo uma
vaga a mais para os estudantes. O
Diretório Central dos Estudantes
(DCE) irá indicar o nome desse
novo representante.
A decisão da abertura dessas
novas vagas foi aprovada por

33 votos a 3, na sessão do Coun
realizada na última quinta (29/7).
O representante do servidor
técnico-administrativo aposentado vai integrar o Conselho de
Planejamento e Administração
(Coplad), e o representante do
docente aposentado vai fazer
parte do Cepe, que passará a ter
quatro representantes discentes
ao invés de três. A eleição para a
escolha dos dois novos integrantes está marcada para o dia 1º de
setembro, das 8 às 18 horas (leia
no verso o edital de convocação
da eleição).
A entrada de representantes
aposentados nos conselhos
consta da resolução de número
17/10 do Coun. A resolução

altera os artigos 16, 19 e 28 do
estatuto da UFPR. As mudanças
são resultados de um ofício
encaminhado pelo Sindicado dos
Trabalhadores em Educação do
Terceiro Grau Público (Sinditest)
em 2008. O texto pedia a
ampliação da participação dos
servidores aposentados.
O reitor Zaki Akel Sobrinho
afirmou que a entrada dos servidores aposentados no Conselho
irá trazer muitas contribuições.
“Eles têm experiência, bagagem
e visão de que universidade precisamos construir”, avalia o reitor.
“Para nós, vai ser muito importante a participação deles no Conselho Universitário.”
“A experiência e o conhe-

cimento acumulados de nossos
aposentados enriquecerá os debates nos conselhos superiores
da UFPR”, complementa o vicereitor Rogério Mulinari.

Repercussão positiva

A novidade no Coun agradou
diversos setores da universidade.
Segundo a professora Eva Dalmolin, presidente da comissão
que emitiu um parecer sobre a
matéria, as mudanças vieram em
boa hora. “Essa alteração no conselho é um reconhecimento pelo
que essas pessoas já fizeram pela
universidade. A conquista dessa
representação significa a união do
passado, do presente e do futuro
da UFPR”, analisa.
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Fac-símile
do edital que
convoca os
servidores aposentados para
a eleição de 1°
de setembro

Atribuições dos
conselhos da UFPR
- Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão
(Cepe)
Define políticas de ensino,
pesquisa e extensão na
UFPR.
- Conselho de Planejamento e Administração
(Coplad)
É responsável pela formulação de políticas nas áreas
administrativa, de recursos
humanos e financeira.
- Conselho Universitário
(Coun)
É o órgão máximo deliberativo da universidade. É
formado pela reunião de
todos os membros do Cepe
e do Coplad.
- Conselho de Curadores
(Concur)
Examina a contabilidade, os
balancetes mensais e emite
parecer sobre as prestações de contas da universidade.
Fonte: www.ufpr.br/soc

Decisão foi
aprovada por
30 votos a 3

A diretora social da Associação
dos Professores da Universidade
Federal do Paraná (APUFPR),
Elizabeth Garzuze, conta que os
debates sobre a representação
começaram há cerca de um ano.
Em fevereiro de 2010, foi encaminhada à Secretaria dos Órgãos
Colegiados (SOC) a proposta de

criação da vaga para os professores aposentados. Dois dias depois,
um processo semelhante foi protocolado pelos servidores técnicoadministrativos.
“Trata-se de uma grande conquista dos docentes aposentados.
Eles se mobilizaram para convencer
todos os conselheiros da importân-
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cia da decisão. Ter voz e voto nos
conselhos superiores representa
a valorização do segmento dos
aposentados e nos coloca como
membros ativos da comunidade
acadêmica”, comenta Elizabeth.
Para o presidente do Sinditest,
Wilson Messias, a conquista da
representação atende a uma rei-

vindicação da classe e veio em boa
hora. “É uma contribuição para os
aposentados, que serão reinseridos
na universidade”, avalia. O presidente revela que nessa semana a
reunião mensal do Sindtest vai
discutir objetivos e indicações de
candidatos para a escolha do representante no Coun.
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