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A Universidade
que queremos

 Há um movimento político para retirar a natu-
reza gratuita das Universidades Públicas do Paraná, 
o que representa uma perda incalculável para todos 
– principalmente para os municípios do interior do Es-
tado. A Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade 
é fator de fixação de renda no interior. Os impostos 
enviados aos cofres públicos retornam, por ela, aos 
municípios em forma de salários, de investimentos em 
prédios, equipamentos, veículos, insumos etc. 
 A Universidade Pública, Gratuita e de Qualida-
de é determinante para a formação de profissionais 
empreendedores, por meio da pesquisa, da extensão 
e da pós-graduação. Estes egressos se fixam aqui, 
impactando no desenvolvimento econômico, tecnoló-
gico, cultural e social da região. 
 A Universidade Pública, Gratuita e de Quali-
dade tem como foco uma ampliação do espaço de 
formação das classes com menor acesso ao ensino 
superior, permitindo uma modificação significativa do 
perfil educacional das mesmas. É, portanto, o princi-
pal motor de democratização do conhecimento e de 
desenvolvimento regional.
 A Universidade Pública, Gratuita e de Quali-
dade é um espaço crítico, de construção de saberes 

independentes sobre as diversas faces da sociedade, 
o que faz dela uma reserva intelectual para orientação 
e ação nas mais diversas áreas.
 A Universidade Pública, Gratuita e de Quali-
dade é o terreno da diversidade de pensamento, do 
debate de posições ideológicas, de experimentação 
que leva a novos métodos, produtos e procedimen-
tos, revertendo em uma melhoria permanente dos 
índices de desenvolvimento humano.
 Com base neste valor universal e local de 
tais instituições, somos defensores de investimentos 
contínuos do Estado e da União na manutenção do 
ensino, da pesquisa e da extensão, dada a contrapar-
tida social e econômica que uma universidade pública 
representa para a sua região.



Nosso manifesto

... a natureza pública da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – que é uma conquista da região dos 
Campos Gerais, grande geradora de divisas para o 
Paraná;
...  a natureza de gratuidade plena dos cursos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado, que oportunizam 
a formação de profissionais de ponta, oriundos de 
todas as camadas sociais;
... a função social e pedagógica das prestações de 
serviço, que devem envolver alunos em estágio for-
mativo e focar a melhoria das condições de vida e de 
oportunidades socioeconômicas principalmente das 
comunidades mais pobres;
... a busca de uma maior diversidade de classe, de 
gênero e de etnias, para que tanto entre os alunos 
quanto entre os professores e agentes universitários 
haja uma pluralidade efetiva;
... a independência da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa em relação a grupos políticos, a instituições 
governamentais e a interesses econômicos, garantin-
do assim a autonomia plena;

... a gestão democrática, com o máximo de debate 
sobre os rumos da instituição, com consultas públicas 
sobre os temas que sejam impactantes sobre a comu-
nidade interna e externa;
... o direito de inovação nas áreas sociais, pedagógi-
cas, econômicas e tecnológicas, fortalecendo a voca-
ção de vanguarda do ensino superior;
... a gestão humanista e humanizadora da instituição, 
colocando como centro da ação administrativa o ma-
terial humano que compõe a universidade e aqueles 
que dela necessitam;
... o diálogo aberto, respeitoso e sereno com todos os 
grupos que representam as forças vivas da instituição;
... o protagonismo no que se refere às questões mais 
importantes tanto no âmbito local quanto no nacional.

Defendemos...

Com base nestes 
princípios, nós nos

apresentamos como 
candidatos pela chapa 1:

SOMOS UEPG:
COMPETÊNCIA

PARA AVANÇAR.



 Manter um diálogo contínuo com todos os 
segmentos da comunidade universitária, em uma ges-
tão verdadeiramente participativa.
 Viver ativamente o cotidiano dos campi, intei-
rando-se in loco das demandas e das especificidades 
de cada atividade desenvolvida por professores, alu-
nos e agentes universitários.
 Revitalizar as instâncias colegiadas da institui-
ção, fomentando a ampla participação e garantindo 
um fluxo aberto de comunicação com a reitoria.
 Dar espaço a novas lideranças e a perfis técni-
cos na composição da equipe.

 Atuar incansavelmente para abertura de novos 
concursos para professores e agentes universitários e 
para a contratação dos que já foram aprovados.
 Atuar em conjunto com as outras universidades 
estaduais do Paraná em defesa das pautas de luta 
estabelecidas por professores e agentes no tocante às 
questões de salário, carreira e condições de trabalho.

Pra que serve o 
reitor e o vice?

Valorizar as pessoas

 Defender a autonomia plena da UEPG, lutando 
em conjunto com a comunidade e outras universida-
des estaduais para que o Meta4 não seja implantado 
em prejuízo à vida universitária.
 Unir a classe política em uma frente suprapar-
tidária que atue em prol da Universidade, canalizando 
recursos e apoiando a instituição em suas demandas.
 Defender o papel progressista da UEPG no de-
senvolvimento regional.

SEGURANÇA

POLÍTICA

REITORIA

atuação

presente

• Investir para tornar os campi ambientes seguros 
para as pessoas que estudam, trabalham e visitam a 
UEPG.
• Aumentar o número de vigilantes concursados.
• Melhorar as condições de trabalho para a vigilância.
• Instalar iluminação adequada a padrões de seguran-
ça.
• Ampliar e melhorar o monitoramento eletrônico. 
• Estimular a proposição de projetos de extensão no 
entorno do campus de Uvaranas, aproximando univer-



sidade e comunidade, numa valorização dos saberes e 
das iniciativas populares.
• Dinamizar o uso do Campus Uvaranas por meio de 
sua ocupação com projetos de esporte e lazer.
• Organizar o acesso aos edifícios do Campus Central 
e do Campus Uvaranas.
• Buscar uma representação da UEPG no Conselho 
de Segurança, porque os problemas da UEPG são os 
problemas da sociedade como um todo.

• Fazer com que funcionem plenamente, e de maneira 
preventiva, os ambulatórios da instituição, por meio 
de um convênio com a prefeitura para o encaminha-
mento ao SUS.
• Criar um portal de esclarecimentos e alertas sobre a 
carreira dos servidores.
• Viabilizar espaços de interação, esporte e lazer, que 
possam ser usados pelos familiares dos servidores.
• Valorizar a gestão democrática em unidades admi-
nistrativas, para que o servidor possa contribuir com a 
administração.

• Garantir melhores condições de trabalho para os 
agentes universitários que atuam em atividades de 
base, com o fornecimento regular de uniformes, equi-
pamentos e produtos necessários ao trabalho.
• Disponibilizar para professores e agentes universitá-
rios o serviço cloud.uepg.br, para armazenar, acessar 
e compartilhar seus arquivos de qualquer navegador 
ou dispositivo móvel.
• Ofertar cursos nas áreas específicas para a melhoria 
permanente na formação dos agentes universitários.

• Viabilizar a criação de uma pró-reitoria de assuntos 
estudantis, voltada à assistência estudantil – remane-
jando os cargos já existentes.
• Criar uma Diretoria de Ações Afirmativas e Diversi-
dade – DAAD, responsável pela proposição, imple-
mentação e acompanhamento de políticas nesta área, 
para uma universidade comprometida com o combate 
a todas as formas de preconceito e discriminações, 
incentivando a permanência desses alunos nos cursos. 
• Recompor o quadro de profissionais da psicologia 
para oferta de atendimento e apoio aos estudantes.

GESTÃO PRÓ-SERVIDOR

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL



• Projetar e buscar recursos para uma nova Casa do 
Estudante compatível com as dimensões da UEPG.
• Melhorar as instalações e os equipamentos do Res-
taurante Universitário.
• Viabilizar espaços para as instâncias discentes dos 
cursos, centros acadêmicos, atléticas e baterias.

• Reestruturar os ambulatórios, para que haja atendi-
mento preventivo e emergencial, em parceria com a 
prefeitura de Ponta Grossa.
• Diminuir a espera para atendimento psicológico.
• Criar um programa institucional de combate à de-
pressão.
• Criar programas de esporte e lazer para a comuni-
dade interna.

UEPG SAUDÁVEL

Transparência total

 Reestruturar o site da UEPG.
 Investir na comunicação das atividades acadê-
micas, de tal forma que a comunidade tenha conheci-
mento do que se faz de inovador na instituição.
 Criar a agenda geral da UEPG, onde todos os 
órgãos possam incluir os eventos que estão sendo 
ofertados.
 Disponibilizar o sistema de câmera web para a 
transmissão ao vivo dos conselhos e de eventos pro-
movidos ou apoiados pela universidade.
 Criar mecanismos de divulgação das pesqui-
sas, projetos ensino e de extensão e de dissertações 
de mestrados e teses.
 Colocar em funcionamento o canal de TV digi-
tal conquistado pela UEPG.
 Disponibilizar um aplicativo de consulta de 
informações acadêmicas para dispositivos móveis – 
UEPG-mobile.

Comunicação



 Priorizar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da instituição.
 Comunicar de forma simples e transparente 
toda a movimentação financeira da UEPG, para um 
maior acompanhamento por parte da comunidade.
 Descentralizar mais o orçamento, destinando 
mais verbas para os setores – de imediato, duplicar os 
valores de apoio para a apresentação de trabalhos e, 
progressivamente, duplicar o PROAP UEPG.

Orçamento TRIPÉ
Ensino

Pesquisa
e Pós-graduação

Extensão 
e cultura

• Apoiar as reformas curriculares dos cursos de gradua-
ção.
• Discutir a realização de exame de suficiência das dis-
ciplinas, permitindo que o aluno fique liberado delas.
• Discutir a possibilidade de o aluno de graduação 
frequentar as disciplinas de pós-graduação como 
diversificação.
• Ampliar a oferta de salas de aula para atender ple-
namente os cursos.
• Contratar a ampliação do número de multimídias, a 
substituição gradativa dos que estão com problemas 
e de troca de suas lâmpadas.
• Melhorar as condições das salas de aulas para o con-
forto dos professores e dos alunos.
• Realizar adequação da central de salas com modifi-
cações ambientalmente corretas e de baixo custo.
• Estudar conjuntamente com os diversos setores a 
ampliação de ofertas de novos cursos de graduação 
que atendam as demandas da comunidade interna e 
externa. E atuar junto às instâncias estaduais para a 
efetiva implantação de cursos já aprovados.

ENSINO



• Estabelecer uma política institucional de extensão 
que favoreça os projetos integrados, evitando assim 
que se tenha que duplicar ou triplicar as rotinas buro-
cráticas.
• Dar suporte aos programas de extensão instituídos, 
para que cumpram plenamente seu papel.
• Criar o programa institucional UEPG NOS BAIRROS, 
como campo de aprendizagem e de parcerias com a 
comunidade.
• Criar uma política institucional de cultura, unindo os 
vários espaços da prática artística na Universidade.
• Concluir o novo prédio da Biblioteca Central, com as 
áreas destinadas a ações culturais.
• Dar continuidade ao processo de restauro do prédio 
do Museu Campos Gerais.
• Viabilizar verbas para a finalização do anexo ao Ci-
ne-Teatro Pax.
• Promover uma maior integração entre os eventos 
oficiais da PROEX, como FUC e FENATA, às ativida-
des culturais de toda a instituição, do município e da 
região.

• Fazer a manutenção e a ampliação dos laboratórios 
da instituição dentro da cultura multiusuário e garantir 
gabinetes para permanência de docentes, implantan-
do a filosofia de espaços de trabalho compartilhados 
(coworking).
• Incentivar através de contrapartidas institucionais 
a oferta de cursos de pós-graduação, garantindo a 
crescente verticalização da UEPG.
• Apoiar financeiramente a publicação de artigos cien-
tíficos em revistas de grande impacto.
• Criar uma secretaria única das revistas universitárias 
institucionais.
• Dar condições de estrutura para a participação em 
editais junto às agências financiadoras.
• Viabilizar um Sistema de Gestão Acadêmica para a 
Pós-Graduação, integrando os cadastros de RH e da 
graduação para disponibilizar diários, relatórios diver-
sos, certidões, acadêmico online, etc.
• Adquirir nobreaks para equipamentos sensíveis à 
queda de energia.
• Instalar gerador elétrico para evitar danos em equi-
pamentos em situações de queda de energia.
• Instalar sistema de proteção contra intempéries em 
ambientes com equipamentos de grande porte e 
valor. 
• Aumentar os recursos atualmente destinados
a apoio aos PPGs (PROAP – UEPG).

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EXTENSÃO E CULTURA



• Revitalizar os campi da UEPG, buscando parcerias 
para transformar Uvaranas em um Campus Parque, 
com opções de lazer, fazendo com que ele efetiva-
mente se integre à cidade.
• Melhorar a mobilidade interna no Campus Uvaranas, 
implantando o projeto de bicicletas compartilhadas.
• Investir prioritariamente nos espaços pedagógicos, 
de pesquisa e extensão, colocando o trabalho univer-
sitário no centro das ações administrativas.
• Ampliar continuamente a capacidade de internet da 
instituição.
• Integrar e melhorar os programas online de gestão 
das várias pró-reitorias desenvolvendo os sistemas 
próprios ao mesmo tempo em que se busca uma solu-
ção já existente.
• Criar espaços de encontro nos dois campi, para esti-
mular uma permanência maior e mais confortável para 
uma formação focada nas experiências coletivas.
• Viabilizar o “Campus inteligente”, com dispositivos 
de monitoramento que permitam a racionalização do 
uso de energia, água e outros.
• Buscar parceiras para melhorar as condições de 

acesso ao CAIC, ao Campus de Uvaranas e ao hospi-
tal.
• Reestruturar o estacionamento central, oferecendo 
mais segurança e comodidade para os usuários.

• Criação da Diretoria de Integração de Ações Am-
bientais – DIAA, para propor e articular projetos de 
gestão, ensino, pesquisa e extensão relacionados ao 
meio ambiente.
• Criar um projeto institucional de atenção permanen-
te aos animais nos campi.
• Dispor de forma adequada os diversos resíduos da 
instituição.
• Implantar a licitação ecologicamente correta, com a 
recolha de materiais contaminantes, dentro da lógica 
reversa.
• Captar água da chuva para uso em necessidades 
que não exijam água da Sanepar. 
• Reduzir o consumo de água tratada com o uso de 
torneiras e instalações sanitárias mais adequadas. 
• Minimizar o uso de ar-condicionado pela adequação 
de conforto térmico das salas de professores e demais 
ambientes. 

di ferença!PRA FAZER

INFRAESTRUTURA

MEIO AMBIENTE



INOVAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO• Apoiar ações pedagógicas em atendimento às polí-
ticas nacional e estadual de Educação Ambiental.
• Criar um portal de projetos dos especialistas da 
UEPG em meio ambiente, dando maior visibilidade do 
que a instituição faz e pode fazer nesta área.

• Estimular o depósito de patentes nas áreas tecnoló-
gicas.
• Apoiar o licenciamento de patentes depositadas por 
pesquisadores da UEPG.
• Dar agilidade jurídica aos acordos de cooperação 
tecnológica entre pesquisadores da UEPG e empre-
sas.
• Dar suporte aos laboratórios para que possam fun-
cionar plenamente.
• Estimular o foco multiusuário nos laboratórios e nos 
demais espaços pedagógicos que comportem esta 
forma de ocupação.
• Tornar a incubadora tecnológica uma realidade com 
impacto social.
• Apoiar a interação com o setor empresarial nas áreas 
que têm interface com ele.
• Apoiar as empresas juniores, fortalecendo o empre-
endedorismo discente.

• Reestruturar o Escritório de Relações Internacionais, 
dando um perfil mais ágil e de proposição de políticas 
institucionais de internacionalização. 
• Favorecer a estadia de professores visitantes.
• Prover ambiente adequado junto ao departamentos 
e programas de pós-graduação para permanência de 
professores visitantes. 
• Ampliar os acordos de cooperação com instituições 
estrangeiras, visando, inclusive, acordos de dupla 
diplomação na graduação e pós-graduação.
• Estimular a participação de docentes e discentes 
da UEPG na organização de eventos internacionais, 
buscando realizá-los em Ponta Grossa. 
• Transformar o CLEC em uma escola de idiomas, com 
oferta de cursos em inglês, francês, espanhol e portu-
guês para estrangeiros.

di ferença!PRA FAZER



pedagógicosDESTAQUES

• Dar um protagonismo à biblioteca no cotidiano das 
atividades pedagógicas da Universidade.
• Buscar recursos para concluir a segunda fase da 
nova biblioteca de Uvaranas.
• Fazer o sistema de sinalização e de atendimento 
para portadores de necessidades especiais.
• Revitalizar a biblioteca do Campus Central.
• Aumentar os investimentos em compra de livros e 
no acesso a bancos de dados especializados.
• Potencializar as unidades da biblioteca como pontos 
de cultura, desenvolvendo a partir dela ações culturais 
em parceria com a Proex e com os departamentos.

• Definir uma política institucional de formação de 
professores, em conjunto com as representações de 
docentes e discentes.
• Reestruturar a Comissão Permanente das Licencia-
turas – COPELIC, com uma coordenação eleita pelos 
integrantes.
• Fortalecer a coordenação de estágios.

• Devolver ao Nutead o seu caráter pedagógico, que 
deve ser sempre o fim primeiro desta instância.
• Integrar pedagogicamente as escolas que funcio-
nam dentro da UEPG. 
• Apoiar a manutenção e a ampliação de programas 
de financiamento da formação na graduação, como 
PET e PIBID, bem como colaborar para aproveitar no-
vos editais respeitando sempre a posição dos cursos e 
seus representantes.

• Ampliar a presença dos cursos de graduação 
e pós-graduação do Hospital Universitário Regional.
• Construir novo bloco de ambulatórios e salas
de aula para os cursos da área da saúde e afins.
• Lutar pela aprovação do plano de cargos do
HU UEPG.
• Fazer gestões para a abertura de concurso
nas diversas áreas.
• Ofertar também no hospital cursos de língua
estrangeira.

• Discutir com a comunidade o projeto pedagógico 
do vestibular da UEPG, atendendo assim às orienta-

BIBLIOTECA

HOSPITAL

VESTIBULAR

LICENCIATURAS



ções dos currículos dos diversos cursos, além de rever 
a influência pedagógica que a UEPG exerce no Ensino 
Médio.
• Divulgar de maneira clara a arrecadação 
e as despesas dos concursos vestibulares.
• Buscar representar os principais setores 
do conhecimento na comissão organizadora.

• Dar melhores estruturas para os cursos a distância 
da instituição.
• Estimular a participação em novos editais, respeitan-
do sempre a posição dos cursos.
• Criar um conselho junto ao Nutead para 
acompanhar a efetivação dos convênios firmados.
• Democratizar o acesso às informações sobre 
os editais, incentivando a gestão democrática.
• Ofertar cursos pró-ingresso, para quem precise 
aprimorar o uso das ferramentas da plataforma.

• Melhorar as estruturas físicas de ensino, pesquisa
e trabalho.
• Investir nos equipamentos e insumos necessários 
para os fins pedagógicos e produtivos.
• Integrar mais as ações da fazenda escola com as 

atividades dos cursos afins.
• Democratizar o acesso às informações sobre
os recursos gerados pela Fazenda Escola,
incentivando a gestão democrática.

• Buscar novos convênios com o governo municipal, 
estadual e federal para investimentos no Colégio
Agrícola e no CAIC.
• Promover a manutenção dos prédios.
• Aproximar estas unidades educacionais das
discussões sobre formação de professores dos
cursos de Licenciatura da UEPG.

EAD

FAZENDA ESCOLA

COLÉGIO AGRÍCOLA E CAIC



 Miguel Sanches Neto, 52 anos, cursou o Colégio Agrícola 
em Campo Mourão e se formou em Letras pela FAFIMAN. Mestre em 
Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992) 
e doutor em Teoria Literária pela Unicamp (1998), fez pós-doutorado na 
Universidade do Minho, Portugal (2016). Professor-associado de Litera-
tura Brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 1993, foi 
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Paraná (1999-2002), 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação (2002-2003) e Pró-Reitor de Ex-
tensão e Assuntos Culturais (2006-2010). Como escritor, conta com mais 
de 30 livros publicados, tendo recebido várias distinções, entre elas o 
Prêmio Nacional Cruz e Sousa (2002) e o prêmio Binacional das Artes e da 
Cultura Brasil-Argentina (2005). Obras suas estão traduzidas na Argenti-
na, na Espanha, no Canadá, na Alemanha, na Itália e em Cuba. Em 2014, 
concorreu à reitoria pela chapa MAIS UEPG, obtendo 39,2% dos votos.
 

 Everson Augusto Krum tem 48 anos e é formado em Farmácia e 
em Análises Clínicas na UEPG, respectivamente em 1990 e 1993. Come-
çou sua carreira no magistério superior como professor Colaborador 
na UEPG em 1994. Foi professor de Hematologia na UEL em 1996. E é 
professor da carreira docente desde 1998, na disciplina de Hematolo-
gia. Com mestrado em Análises Clinicas na USP (1996) e doutorado em 
Hematologia na Unifesp (2006), foi coordenador do Curso de Farmácia 
(1998 – 2001), Diretor Adjunto do SEBISA (2006 –2014), Diretor Acadêmico 
do Hospital Regional (2012 – 2013) e é Diretor Geral do HU – UEPG desde 
2013, onde se destacou por uma gestão de grande sucesso.
No âmbito externo, foi presidente (4 anos), vice-presidente e tesoureiro 
do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, gestor de atividades médi-
cas do Hospital Municipal de Ponta Grossa (2012 – 2013), e coordenador 
dos CAS - Prefeitura de Ponta Grossa.

Quem somos

@somosuepg


