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 Este Boletim SEPT de Edição Especial quer, antes de mais nada, agradecer aos 
candidatos a Reitor e a Vice-Reitor a disponibilidade de tempo para responder às ques-
tões formuladas pela comunidade setorial do SEPT. 
 Todas as questões foram formuladas com base na pesquisa feita junto à comuni-
dade do SEPT, sobre quais eram suas perguntas para os candidatos à Reitora da UFPR. 
A partir disso, o Conselho Editorial criou seções gerais, e organizou as perguntas de a-
cordo com os temas. As perguntas não foram fielmente transcritas, mas adaptadas pelo 
Conselho.  
 Em relação aos candidatos, ambos tiveram o mesmo espaço para responderem 
as questões encaminhadas e as respostas, por sua vez, foram fielmente transcritas. To-
das as imagens dos candidatos e da campanha presentes neste Boletim foram retiradas 
da páginas de cada uma das chapas.  
 Por fim, é importante observar que a ordem para publicação das informações e 
respostas das chapas estão de acordo com os números das chapas, e ordem de apare-
cimento na cédula, conforme o que foi sorteado pela Comissão Paritária de Consulta. 

Esclarecimentos 



UFPR que Queremos 

SUNYE 
Reitor 

Vice-reitora 

ANDREA 

INFORMAÇÕES GERAIS 

MARCOS  
SUNYE 

CHAPA A UFPR que queremos 

Atua na UFPR: Há 19 anos 
Cargo atual: Diretor do Setor de Ciências Exatas 
Formação acadêmica: Graduação em Processamento de Dados pela  
UFPR (1986), Mestrado em Engenharia de Software pela Universidade 
de Nice (1987), Doutorado em Banco de Dados pela Unviersité de Bor-
gogne (1993). 

ANDREA  
CALDAS 

Atua na UFPR: Há 23 anos 
Cargo atual: Diretora do Setor de Educação 
Formação acadêmica: Graduação em Pedagogia pela UFPR (1990), 
Mestrado em Educação pela UFPR (1998), Doutorado em Economia Po-
lítica da Educação. 

PALAVRA DOS 
CANDIDATOS 

Ambos somos professores em dedicação exclusiva,  
e com profundo conhecimento da UFPR.  

Estamos com muita disposição para enfrentar  
as dificuldades e desafios que nos aguardam. 

Site para a construção  
de propostas: 

http://aufprquequeremos.online  

Página da Chapa 
https://www.facebook.com/

ufprquequeremos/ 
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CAMPANHA 

Como está funcionando o 
financiamento da campanha? 
» Através do site catarse.me ou 
livro ouro, e de maneira com-
pletamente transparente. 

PROPOSTAS DE  
GESTÃO 

Quais são os principais obje-
tivos dos candidatos ao as-
sumirem as funções de Rei-
tor e Vice-Reitor? 
» Melhorar a gestão, ajudar a 
UFPR a superar os novos de-
safios, e resgatar o protagonis-
mo acadêmico da UFPR e a 
excelência do Hospital de Clíni-
cas. 
 
Na opinião dos candidatos, 
qual é o principal ponto falho 
atualmente existe na UFPR 
que deverá ser resolvido? E 
como pretendem resolver 
isso? 
» Gestão pouco eficiente e bu-
rocrática. Uso de maior partici-
pação da comunidade acadê-
mica no processo decisório. 
Uso intensivo da tecnologia de 
informação. Mais tempo para 
atividades criativas e menos 
tempo para atividades repetiti-
vas. 
 
Dentre as diversas Pró-
Reitorias existentes da UF-
PR, a PROGEPE é uma das 
unidade mais criticadas nes-
sa gestão, considerando seu 
amplo atendimento (à servi-
dores docentes, técnico-
administrativos, aposenta-
dos, entre outros). Quais são 
os planos para a PROGEPE? 
Qual é o perfil de Pró-Reitor 
desejado? Há planos para 
uma possível reestruturação 
dessa unidade? 
» Não há planos de reestrutura-
ção, mas o Pró-Reitor e sua 
equipe devem ser capazes de 
reaproximar a PROGEPE da 
comunidade universitária. Pre-
tendemos descentralizar a qua-
lificação, aumentar a oferta de 
vagas na Pós-Graduação e 
adequar as nossas resoluções 
à legislação vigente. 

PROPOSTAS AOS  
SERVIDORES  

TÉCNICO-ADMS. 

Qual é o posicionamento em 
relação à qualificação do ser-
vidor técnico-adminsitrativo? 
De que forma será feito o in-
centivo à qualificação dessa 
categoria? 
» A Descentralização dos re-
cursos para que cada unidade 
acadêmica ou administrativa 
possa ofertar cursos de qualifi-
cação de interesse da comuni-
dade acadêmica, e a  PROGE-
PE faça o planejamento e o 
fomento dessas qualificações. 
 
 
Os técnico-administrativos 
da UFPR estão se qualifican-
do cada vez mais. Em contra-
partida, não se observa, na 
administração, essa categori-
a ocupando cargos estratégi-
cos de acordo com suas ha-
bilidades e conhecimentos. 
Qual a opinião dos candida-
tos a respeito dessa adequa-
ção dos servidores em car-
gos estratégicos? Como va-
lorizar técnicos que se quali-
ficam para contribuir com a 
administração da UFPR e são 
suprimidos por atribuições 
de mínima complexidade? 
» A UFPR deve ter um plano 
de qualificação e formação as-
sociando suas demandas admi-
nistrativas ao plano de forma-
ção dos técnicos. A gestão de 
talentos, gestão de resultados 
e gestão de lideranças deve 
ser apoiada por esse plano de 
qualificação. 
 
 
Como os candidatos avaliam 
a possibilidade da implanta-
ção de um programa de ges-
tão em áreas, com resultados 
passíveis de mensuração, 
que dispense o controle de 
frequência, como tem sido 
feito no Poder Judiciário? 
» Já estamos discutindo com a 
CGU um plano de gestão por 
variáveis de desempenho e 
efetividade que substitua o 
ponto eletrônico.  

PROPOSTA AOS 
DOCENTES 

Qual a posição dos candida-
tos sobre a liberação, feita 
pela atual gestão, do ponto 
eletrônico para os docentes 
que ocupam cargos adminis-
trativos? 
» Toda a implantação do ponto 
eletrônico foi confusa e mal 
estruturada. As diferenças de 
tratamento apenas acentuam 
as diferenças de tratamento 
entre os docentes e técnicos. 
 
Qual é a proposta dos candi-
datos para resolver os pro-
blemas dos docentes DE que 
se dedicam apenas aos en-
cargos didáticos semestrais, 
deixando de lado Pesquisa, 
Extensão, e atendimento pre-
sencial aos alunos? 
» Os programas de Pós devem 
ter políticas de inclusão de do-
centes que têm produção irre-
gular. A extensão deve ser 
mais presente e acessível nos 
vários setores. A indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e 
extensão deve ser regular para 

todos. 

QUESTÃO 
IFPR X SEPT 

Desde a eleição da atual ges-
tão foi prometido à Comuni-
dade do SEPT uma resolução 
quanto aos espaços ocupa-
dos pelo IFPR nas instala-
ções desse Setor. Atualmen-
te, não se vê nenhuma pers-
pectiva de possível liberação 
do espaço para utilização do 
SEPT. Qual é o posiciona-
mento dos candidatos frente 
a essa questão? 
» Continuar lutando pela libera-
ção dos espaços do SEPT ocu-
pados pelo IFPR. 
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Quais são as políticas/ações/
planejamentos para promo-
ver o desenvolvimento das 
unidades mais recentes da 
UFPR? 
» Aumento do incentivo aos 
programas de pós iniciantes ou 
com conceito inferior a 5. Au-
mento do recurso de custeio e 
capital para as unidades mais 
recentes. 

PROPOSTA PARA  
INFRAESTRUTURA 

Como os candidatos vão atu-
ar para informatizar ativida-
des administrativas, como a 
progressão, por exemplo? Há 
um planejamento de integrar 
os sistemas internos da Uni-
versidade? 
» A integração dos sistemas é 
uma das ações prioritárias da 
nossa proposta. A informatiza-
ção da progressão funcional 
não é mais um problema tecno-
lógico mas político e será im-
plantado nos primeiros 6 me-
ses da nossa gestão. 
 
Qual é a proposta dos candi-
datos para suprir as carên-
cias de infraestrutura física 
da UFPR (considerando a-
cessibilidade, segurança, 
iluminação), bem como a fal-
ta de recursos, em geral? 
» Um plano de revitalização da 
infraestrutura com a mesma 
importância do plano diretor. O 
plano de revitalização será dis-
cutido de forma coletiva e com 
vínculo orçamentário. 
 
Há propostas no sentido de 
ampliar as possibilidades de 
captação de recursos em 
prol do ensino, da pesquisa e 
da extensão? 
» Redirecionamento da Funpar 
no apoio aos pesquisadores. 
Maior assistência aos pesqui-
sadores na negociação de pro-
jetos. Desburocratização dos 
processos. 

PROPOSTA PARA A  
EDUCAÇÃO PROF. E 

TECNOLÓGICA DO SEPT 

Como os candidatos veem a 
Educação Profissional e Tec-
nológica na UFPR? 
» O Sept é uma referência de 
interdisciplinaridade e excelên-
cia no ensino profissional e tec-
nológico. 
 
 
Qual a posição dos candida-
tos em relação à permanên-
cia e à possível ampliação 
dos cursos técnicos, de nível 
médio e pós-médio, na UF-
PR? 
» O olhar sobre o ensino médio 
e pós médio e cada dia mais 
estratégico para a UFPR e um 
grande referencial na composi-
ção de seus currículos. O Sept 
tem se firmado como uma uni-
dade de referência e essencial 
ao funcionamento da UFPR. 
 

JORNADA DE 30H 

Considerando que a categori-
a de servidores docentes go-
za de flexibilização/limitação 
de 12 horas semanais em 
sala de aula, como os candi-
datos posicionam-se em rela-
ção à flexibilização da jorna-
da dos servidores técnico-
administrativos? 
» Ambos os candidatos já im-
plantaram as 30 horas em seus 
respectivos setores e se posi-
cionaram oficialmente a favor 
das 30 horas.  

                                  ■ 

Quais são as propostas es-
pecíficas para o ensino técni-
co e tecnológico? 
» Maior interação entre o Sept 
e o Lactec, entre o Sept e a 
formação de técnicos e tecnó-
logos aptos a enfrentar os de-
safios da inovação.  O Sept 
deve valorizar sua interdiscipli-
naridade e sua excelência que 
o colocam como a principal 
referência do ensino técnico e 
tecnológico do estado. 



UFPR é nossa vida 

INFORMAÇÕES GERAIS 

RICARDO 
MARCELO 

CHAPA UFPR é nossa vida 

Atua na UFPR: Há 21 anos 
Cargo atual: Professor do Departamento de Direito Privado 
Formação acadêmica: Licenciatura e Bacharelado em História pela UF-
PR (1990), Bacharelado em Direito pela UFPR (1990), Especialização 
em Direito pela PUC/PR (1993), Mestrado em Direito pela UFPR (1998), 
Doutorado em Direito pela UFPR (2001), Estágio Pós-Doutoral em His-
tória do Direito, na Itália, Florença. 

GRACIELA Atua na UFPR: Há 23 anos 
Cargo atual: Professora do Departamento de Engenharia e Tecnologia 
Florestal 
Formação acadêmica: Graduação em Engenharia Florestal pela UNSE 
(Argentina, 1977), Mestrado em Engenharia Florestal pela UFPR (1986), 
Doutorado em Engenharia Florestal pela UFPR (1993), Estágio Pós-
Doutoral em Educação a Distância, na Espanha (2002). 

PALAVRA DOS  
CANDIDATOS 

 Temos a universidade efetivamente como nossa vida e 
dedicamos a ela nossas melhores energias até hoje: for-
mando alunos na graduação e pós-graduação, fazendo 

pesquisa, fazendo extensão e nos doando à  
UFPR como instituição o quanto pudemos até aqui.  

Esperamos poder fazer mais. 

     RICARDO 
   MARCELO 

Reitor 

Vice-reitora 

GRACIELA 

Site da chapa: 
http://www.ufprenossavida.com.br/ 

Página da Chapa 
https://www.facebook.com/

UFPRenossavida/ 
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CAMPANHA 

Como está funcionando o 
financiamento da campanha? 
» Exclusivamente com contribu-
ições espontâneas de profes-
sores. Até aqui, quase que a 
totalidade das contribuições foi 
feita por professores das Jurídi-
cas, todas registradas em "livro 
ouro". 

PROPOSTAS DE  
GESTÃO 

Quais são os principais obje-
tivos dos candidatos ao as-
sumirem as funções de Rei-
tor e Vice-Reitor? 
» Alçar a nossa universidade a 
outro nível de qualidade, seja 
no ensino (graduação e pós), 
na pesquisa e na extensão; 
reafirmar, nos tempos difíceis 
que virão, o papel inclusivo e 
radicalmente público e gratuito 
da UFPR; desburocratizar e 
tornar mais eficiente a nossa 
universidade para todas as ca-
tegorias, em todos os trâmites 
e processos; incrementar a hu-
manização da UFPR, reforçan-
do seu sentimento de comuni-
dade e o orgulho de todos em 
pertencer aos seus quadros. 
 
Na opinião dos candidatos, 
qual é o principal ponto falho 
atualmente existe na UFPR 
que deverá ser resolvido? E 
como pretendem resolver 
isso? 
» Existem vários campos para 
atuar, mas selecionamos : 1) a 
universidade precisa avançar 
para ter maior qualidade nas 
suas atividades-fim (ensino, 
pesquisa e extensão) e aumen-
tar seu papel como referência 
da formação profissional, da 
formação acadêmica e da for-
mação para a cidadania; esta-
mos em déficit nesse sentido 
se nos comparamos a Universi-
dades federais do mesmo por-
te; 2) a Universidade está ex-
cessivamente burocratizada, 
travada e necessita de urgente 
incremento na racionalização e 
simplificação de processos e 
de trâmites, em todos os níveis;  

PROPOSTAS AOS  
SERVIDORES  

TÉCNICO-ADMS. 

Qual é o posicionamento em 
relação à qualificação do ser-
vidor técnico-adminsitrativo? 
De que forma será feito o in-
centivo à qualificação dessa 
categoria? 
» Qualificação de servidores 
técnico-administrativos deve 
ser alçado a objetivo estratégi-
co numa universidade que 
queira dar um salto de qualida-
de.  

3) Precisamos reforçar o orgu-
lho de pertencer a essa grande 
comunidade universitária, fa-
zendo isso com diálogo e res-
peito a todos os segmentos. 
 
Dentre as diversas Pró-
Reitorias existentes da UF-
PR, a PROGEPE é uma das 
unidade mais criticadas nes-
sa gestão, considerando seu 
amplo atendimento (à servi-
dores docentes, técnico-
administrativos, aposenta-
dos, entre outros). Quais são 
os planos para a PROGEPE? 
Qual é o perfil de Pró-Reitor 
desejado? Há planos para 
uma possível reestruturação 
dessa unidade? 
» A PROGEPE é uma unidade 
sensível, pois tem o dever de 
seguir de modo republicano as 
normas aplicáveis a todos os 
servidores ao mesmo tempo 
em que deve, o tanto quanto 
possível, possuir uma sensibili-
dade humana, já que lida so-
mente com pessoas. A PRO-
GEPE precisa ser apoiada e 
incrementada (criaremos uma 
coordenação específica para 
melhorar o atendimento aos 
aposentados, por exemplo). O 
pró-reitor deve ter o seguinte 
perfil: profundo conhecimento 
técnico dos assuntos dessa 
unidade; comprometimento 
com uma gestão republicana, 
justa e eficiente (que estamos 
defendendo nessa campanha); 
e que tenha atributos pessoais 
como sensibilidade humana, 
capacidade de diálogo e res-
peito com todos os trabalhado-
res da UFPR 

Servidores mais qualificados 
implicam em universidade mais 
eficiente. A UFPR deve apostar 
mais na criação interna de pro-
gramas de mestrado - profissio-
nal e acadêmico - e doutorado 
para seus servidores (e temos 
várias propostas nesse senti-
do). Com isso, parte dos recur-
sos hoje gastos com qualifica-
ção em mestrados em universi-
dades privadas podem incre-
mentar outras iniciativas, como 
ações do PIQ, atendimento de 
qualificações mais específicas 
e até o intercâmbio de experi-
ências internacionais.  
 
 
Os técnico-administrativos 
da UFPR estão se qualifican-
do cada vez mais. Em contra-
partida, não se observa, na 
administração, essa categori-
a ocupando cargos estratégi-
cos de acordo com suas ha-
bilidades e conhecimentos. 
Qual a opinião dos candida-
tos a respeito dessa adequa-
ção dos servidores em car-
gos estratégicos? Como va-
lorizar técnicos que se quali-
ficam para contribuir com a 
administração da UFPR e são 
suprimidos por atribuições 
de mínima complexidade? 
» Uma administração pública 
eficiente é aquela que valoriza 
o acúmulo do conhecimento 
técnico em cada unidade. E 
temos muitas delas em nossos 
s e r v i d o r e s  t é c n i c o -
administrativos, seja nas pró-
reitorias, nas unidades acadê-
micas ou nos nossos hospitais. 
Isso implica, então, em dar no-
vo protagonismo àqueles servi-
dores que, pela sua capacida-
de de liderança e sua compe-
tência, devam ocupar funções 
de responsabilidade na UFPR. 
Isso está escrito em nossos 
documentos desde o início da 
campanha: temos que valorizar 
quem faz, sabe e se dedica. 
Por isso é que nossa campa-
nha não fez nenhum acordo ou 
conchavo para qualquer cargo 
numa eventual futura gestão. 
Todos serão definidos por crité-
rios de competência, conheci-
mento e capacidade de liderar 
uma equipe após as eleições, 
seja docente ou técnico. 
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Qual a posição dos candida-
tos sobre a liberação, feita 
pela atual gestão, do ponto 
eletrônico para os docentes 
que ocupam cargos adminis-
trativos? 
» Ali houve um erro básico de 
fundamentação, ao se basear 
aquela liberação na "autonomia 
universitária". Isso naturalmen-
te faz se levantar o receio que 
houve discriminação com os 
servidores técnicos, pois para 
que invocar a autonomia uni-
versitária só para os docentes? 
Mas na verdade a questão ou-
tra e é puramente jurídica: o 
Decreto 1590/1995 dispensa 
(art. 6o, parágrafo 7o, alínea 
"e"), de modo literal, os profes-
sores do controle de ponto. 
 
 
Qual é a proposta dos candi-
datos para resolver os pro-
blemas dos docentes DE que 
se dedicam apenas aos en-
cargos didáticos semestrais,  

QUESTÃO 
IFPR X SEPT 

Desde a eleição da atual ges-
tão foi prometido à Comuni-
dade do SEPT uma resolução 
quanto aos espaços ocupa-
dos pelo IFPR nas instala-
ções desse Setor. Atualmen-
te, não se vê nenhuma pers-
pectiva de possível liberação 
do espaço para utilização do 
SEPT. Qual é o posiciona-
mento dos candidatos frente 
a essa questão? 
» Intensificar os diálogos e ne-
gociações para que os espaços 
pertencentes à UFPR sejam 
utilizados pelo SEPT, com toda 
a prioridade. 

Como os candidatos avaliam 
a possibilidade da implanta-
ção de um programa de ges-
tão em áreas, com resultados 
passíveis de mensuração, 
que dispense o controle de 
frequência, como tem sido 
feito no Poder Judiciário? 
» Devemos levar em conta que 
uma universidade não é igual a 
uma empresa, e por isso mui-
tas formas do trabalho nela 
desempenhado é de caráter 
criativo. Cremos que o debate 
sobre a jornada e seu controle 
devam ter esse pano de fundo. 
Mas temos uma exigência jurí-
dica de termos controle de jor-
nada (pelo Decreto 1867) e 
também a necessidade de um 
controle social. Por isso, adotar 
os critérios hoje vigentes na 
Justiça Federal (que não são 
integrantes do poder executivo 
e por isso são regidos por nor-
mas diferentes das nossas), 
embora seja idéia fecunda, vai 
depender do desafio de uma 
adaptação jurídica. 

PROPOSTA AOS 
DOCENTES 

deixando de lado Pesquisa, 
Extensão, e atendimento pre-
sencial aos alunos? 
» As resoluções atualmente 
vigentes na nossa UFPR já 
vinculam a atuação docente 
não só ao ensino, mas também 
à pesquisa e à extensão. Por 
isso que para nós não existem 
professores "horistas", mas em 
regimes de trabalho específi-
cos. Essas resoluções devem 
ser cumpridas (sobretudo pelas 
unidades às quais eles estão 
vinculados). Uma universidade 
pública tem que se diferenciar 
das privadas e deve produzir (e 
reproduzir) saberes, seja na 
pesquisa ou na extensão. 

(inclusive no SEPT) nessa tare-
fa. Ter sistemas integrados, 
amigáveis, relacionados às es-
pecificidades da UFPR e que 
se comuniquem entre si é con-
dição para que tenhamos efici-
ência. A progressão funcional 
(de docentes e técnicos) é um 
exemplo dessa burocracia. Mas 
não basta tornar uma burocra-
cia "de papel" numa burocracia 
"digital". Por isso que o que 
deve estar por trás dessas inici-
ativas é um conhecimento pro-
fundo na nossa UFPR, das su-
as especificidades e problemas 
e se deve ter uma sensibilidade 
para racionalizar o que é irra-
cional. 
 
Qual é a proposta dos candi-
datos para suprir as carên-
cias de infraestrutura física 
da UFPR (considerando a-
cessibilidade, segurança, 
iluminação), bem como a fal-
ta de recursos, em geral? 
» Viveremos, possivelmente, 
tempos de contenção de recur-
sos. Nesse momento, tal como 
numa família que tem seu orça-
mento reduzido, precisaremos 
de diálogo, solidariedade, criati-
vidade e sobretudo critérios 
claros e transparentes em co-
mo dividir os recursos que te-
mos. Fortalecer a infra-
estrutura onde ela não existe 
ou é insuficiente, acessibilidade 
e segurança são questões que 
devem se tratadas com priori-
dade. Estabelecer de modo 
republicano as prioridades, ter 
eficiência na execução e fiscali-
zação de contratos e serviços, 
ser eficaz na captação de re-
cursos em editais e adentrar 
com força (e com racionalidade 
pública) nas possibilidades do 
novo marco legal de ciência, 
tecnologia e inovação são saí-
das para enfrentarmos os de-
safios do futuro. 
 
Há propostas no sentido de 
ampliar as possibilidades de 
captação de recursos em 
prol do ensino, da pesquisa e 
da extensão? 
» Além dos recursos do orça-
mento (que, como dito acima, 
possivelmente sofram cortes),  

PROPOSTA PARA  
INFRAESTRUTURA 

Como os candidatos vão atu-
ar para informatizar ativida-
des administrativas, como a 
progressão, por exemplo? Há 
um planejamento de integrar 
os sistemas internos da Uni-
versidade? 
» Avançar na integração e ra-
cionalização dos sistemas deve 
ser tarefa prioritária para a pró-
xima gestão. E para isso é ne-
cessário (desculpando pela 
repetição) que haja GESTÃO 
nesse sentido, para colocar as 
capacidades técnicas da uni-
versidade, que são muitas  
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Qual a posição dos candida-
tos em relação à permanên-
cia e à possível ampliação 
dos cursos técnicos, de nível 
médio e pós-médio, na UF-
PR? 
» O sucesso absoluto do curso 
técnico em petróleo o gás 
(pelos resultados que ele os-
tenta no ENEM), por exemplo, 
é o indicador de como a Uni-
versidade deve apostar nesses 
níveis de ensino. A questão 
será verificar de que modo o 
futuro próximo (nas esferas 
econômica e política) abrirá 
novas janelas para esse cresci-
mento. Se essas janelas forem 
abertas, devemos lutar por elas 
e realizá-las. 
 
Quais são as propostas es-
pecíficas para o ensino técni-
co e tecnológico? 
» Fortalecer o papel dessas 
formas de ensino em nossa 
universidade, buscando expan-
di-las (ainda que dentro de um 
cenário adverso) e dando-lhes 
a atenção merecida do ponto 
de vista de infra-estrutura e de 
pessoal. Precisamos valorizar a 
carreira EBTT, contribuir para 
otimizar o uso dos espaços 
físicos nos períodos da manhã 
e tarde no SEPT, valorizar as 
competências e habilidades do 
mundo do trabalho. E nessa 
linha, fomentar a criação de 
mestrado profissional parece 
medida também estratégica. 
 
 
 
 

JORNADA DE 30H 

Considerando que a categori-
a de servidores docentes go-
za de flexibilização/limitação 
de 12 horas semanais em 
sala de aula, como os candi-
datos posicionam-se em rela-
ção à flexibilização da jorna-
da dos servidores técnico-
administrativos? 
» Parto da premissa de que a 
Universidade não pode seguir a 
lógica de uma fábrica e seu 
relógio de ponto e que aqui 
desempenhamos um trabalho 
criativo e inteligente. Por isso, 
não vejo problema algum na 
flexibilização da jornada de tra-
balho dos técnicos. Tanto é 
assim que no setor de Jurídi-
cas, quando o prof. Ricardo era 
o diretor, cerca de 90% dos 
técnicos dali implementou a 
jornada flexibilizada. Mas essa 
implementação deve ser feita 
com responsabilidade institu-
cional e com segurança formal, 
pois do contrário teremos que 
desfazer tudo depois, pela a-
ção dos órgãos de controle, 
com penalização de todos os 
envolvidos. Isso não queremos 
e por essa razão nos coloca-
mos como os condutores mais 
seguros para essa implementa-
ção. 

                                  ■ 

precisamos ser ousados na 
articulação política para as e-
mendas parlamentares, na efi-
ciência da captação de recur-
sos em editais (que é especiali-
dade da professora Graciela), 
na racionalização dos nossos 
gastos correntes e coragem 
para aproveitar as oportunida-
des do novo marco legal de 
ciência, tecnologia e inovação. 
Quanto a esse último, uma res-
salva importante: devemos fazê
-lo sem renunciar sequer por 
um centímetro à nossa raciona-
lidade de universidade pública 
e gratuita. 
 
Quais são as políticas/ações/
planejamentos para promo-
ver o desenvolvimento das 
unidades mais recentes da 
UFPR? 
» Isso está escrito em todos os 
nossos programas: as unida-
des que expandiram recente-
mente (ou que foram criadas 
recentemente) devem ser trata-
das como prioridade adminis-
trativa, a fim de que se consoli-
dem e tenham padrões de qua-
lidade (do ponto de vista de 
pessoal e infra-estrutura) que 
em nada deva às unidades 
mais antigas. O crescimento da 
UFPR foi um passo institucio-
nal que devemos consolidar e 
sedimentar com força.  

PROPOSTA PARA A  
EDUCAÇÃO PROF. E 

TECNOLÓGICA DO SEPT 

Como os candidatos veem a 
Educação Profissional e Tec-
nológica na UFPR? 
» Como uma das missões cru-
ciais que devem ser assumidas 
por uma universidade pública. 
Apostar na qualificação profis-
sional (muitas vezes, na requa-
lificação de muitas pessoas) e 
no nível de educação tecnológi-
ca é um modo privilegiado da 
universidade atuar na inclusão 
e na formação de profissionais 
da nossa sociedade. E essas 
são missões primordiais de 
uma universidade pública, in-
clusive e que seja comprometi-
da com a sociedade em que 
ela se insere.  
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