
 
 

 

Propostas para TransFormar a UEPG 

 

Graduação: Desafios do Ensino em Transformação 

 

- Garantir a gratuidade e a laicidade do ensino. 

- Cumprir integralmente a política docente vigente, garantindo as condições adequadas 

de ensino, pesquisa e extensão a todos os docentes. 

- Desenvolver ações de ingresso e garantia de permanência de estudantes, em parceria 

com os Colegiados de Curso, em atendimento às demandas étnicas, raciais, 

vulnerabilidade socioeconômica, LGBTT, linguísticas, pessoas com deficiência física e 

ou mental  e população indígena. 

- Fortalecer a formação pedagógica continuada de docentes.  

- Apoiar financeiramente a participação de coordenadores de cursos de Graduação em 

fóruns de debate. 

- Fortalecer o trabalho conjunto entre a PROGRAD e a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) para tornar permanente e sistemático o processo de avaliação dos cursos e da 

instituição, com a utilização dos resultados no debate público para a melhoria das 

condições de ensino, pesquisa e extensão. 

- Desenvolver ações efetivas de articulação entre a UEPG e as redes estadual e 

municipal de ensino, para diagnosticar dificuldades nas práticas de ensino e 

aprendizagem e propor melhorias na formação de estudantes e egressos das 

Licenciaturas. 

- Possibilitar condições estruturais de funcionamento aos Centros Acadêmicos, 

Diretórios Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes. 

- Garantir infraestrutura aos cursos de graduação e pós-graduação, com ampliação do 

número de salas de aula, laboratórios, salas de permanência para os docentes, 



 
estudantes, ao acesso a rede mundial de computadores, com rede interna compatível 

com a demanda da comunidade. 

- Garantir condições de trabalho no Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC) que contribuam para aprimorar o ensino e estimular a pesquisa de 

novas práticas pedagógicas, os programas de extensão, o estágio dos estudantes e a 

formação de professores. 

 - Defender o Programa Institucional de Iniciação à Docência como uma política de 

valorização das licenciaturas e dos estudantes em formação (profissional e humana).  

 

Pesquisa e Pós-Graduação: avançar no caráter público da Produção Científica, 

Tecnológica e de Inovação  

 

- Estabelecer políticas de produção científica e tecnológica para atender demandas de 

interesse social.  

- Garantir a formação continuada dos docentes, sem gerar ônus aos Departamentos, 

como a sobrecarga de horas/aulas para os demais professores, conforme a Lei 

Complementar nº 108/2005, (alterada pela Lei Complementar nº 179, de 21 de outubro 

de 2014, do Paraná, Art. 2º, § 1º, que trata da contratação de professor CRES por 

ocasião de afastamento para formação continuada). 

- Apoiar o intercâmbio da comunidade universitária (estudantil, de agentes 

administrativos e de docentes) com instituições nacionais e internacionais, fortalecendo 

a cooperação e a participação efetiva em redes de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

  Facilitar o acesso aos docentes e estudantes nos processos de publicação científica via 

Editora UEPG. 

- Criar um Centro de Análise Estatística e Tradução para apoiar a gestão dos Periódicos 

da UEPG.  

- Ampliar a Casa de Estudante Universitário, inclusive para os estudantes de pós-

graduação. 



 
- Ampliar a participação de membros da comunidade universitária em eventos 

científicos, tecnológicos e culturais. 

- Criar um sistema de gestão institucional para realizar eventos científicos, tecnológicos 

e culturais na UEPG. 

- Promover ações de manutenção e conservação de equipamentos utilizados na pesquisa. 

- Desburocratizar o processo de compra e aquisição de equipamentos e produtos 

utilizados na pesquisa, por meio da criação de um sistema integrado de informação entre 

pesquisador e divisão de compras. 

- Fortalecer e ampliar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC). 

- Estimular o uso compartilhado de espaços físicos e de equipamentos multiusuários, 

garantindo condições adequadas de funcionamento. 

- Apoiar os programas de pós-graduação e seus grupos de pesquisa, na captação de 

recursos, para a pesquisa e a inovação tecnológica em agências nacionais e 

internacionais. 

- Criar um banco de informações atualizadas, na web da PROPESP, sobre as 

oportunidades de fomento nacionais e internacionais. 

- Garantir que a PROPESP efetive ações para fortalecer e qualificar a pós-graduação na 

UEPG, resolvendo problemas estruturais e administrativos. 

- Estimular a internacionalização da pós-graduação, com parcerias entre pesquisadores e 

instituições, a partir de mecanismos de apoio institucional. 

- Apoiar a organização coletiva dos pós-graduandos. 

 

Extensão: transformar o conhecimento em ação para a comunidade interna e 

externa  

 

- Desenvolver ações de articulação entre a UEPG e o poder público, movimentos 

sociais, com vistas a ampliar e\ou fortalecer a formação das\os estudantes.  

- Garantir um quadro de servidores capacitados para auxiliar a participação dos docentes 

em editais de apoio e fomento à extensão. 



 
- Definir critérios públicos para o uso dos diferentes espaços da universidade para a 

realização de atividades extensionistas. 

- Desenvolver política de incentivo às ações extensionistas que priorizem a contribuição 

da UEPG nos problemas sociais da região. 

- Garantir que as ações de extensão não se limitem à captação de recursos financeiros 

e/ou de prestação de serviços. 

- Mudar o foco da extensão universitária como uma atividade isolada, integrando-a ao 

ensino e à pesquisa. 

- Garantir que a extensão cumpra o seu papel de formação humana, produção e 

socialização do conhecimento. 

- Ampliar a participação de membros da comunidade universitária em eventos de 

extensão, por meio de políticas de incentivo e valorização da prática extensionista. 

- Elaborar, de modo participativo, uma política pedagógica efetiva de extensão 

universitária. 

- Aumentar e qualificar o serviço digital de informações aos extensionistas e 

coordenadores de programas e projetos, de modo a incrementar a participação em 

editais públicos e descentralizar o acesso às informações da PROEX. 

- Melhorar o formato do “Conversando sobre Extensão” (Conex), de modo a 

requalificar o espaço como fórum de publicação de resultados, diálogo comunitário, 

debate e qualificação extensionista. 

 

Direito Estudantil: transformar para ampliar e efetivar direitos 

 

- Aumentar a representação discente nas instâncias colegiadas (cursos, departamentos e 

conselhos). 

- Garantir a manutenção da infraestrutura da moradia estudantil, a ampliação do seu 

espaço e a segurança dos estudantes. 

- Criar uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para cuidar da integração da 

comunidade estudantil à vida universitária, priorizando o acesso e a permanência de 

estudantes na universidade.    



 
- Desenvolver programas e projetos para superar a evasão e ampliar a inclusão dos 

estudantes na vida universitária, possibilitando a melhoria do seu desenvolvimento 

acadêmico. 

- Buscar recursos que possibilitem a construção de um novo Restaurante Universitário, 

no Campus Uvaranas. 

- Redimensionar o trabalho desenvolvido no Centro de Auxílio e Orientação ao 

Estudante (CAOE), a partir da ampliação da equipe especializada (assistentes sociais, 

psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras e clínico geral) para dar atenção integral aos 

estudantes. 

-  Diagnosticar demandas dos estudantes, a fim de propor programas e projetos 

específicos para a saúde e de atenção psicológica. 

- Garantir transporte público e gratuito direto entre o Campus Central e Uvaranas, assim 

como dentro do Campus de Uvaranas.  

- Construir um espaço efetivo de convivência, com condições de permanência para 

estudo, com livrarias, papelarias, serviço de fotocópias, além de cantinas e restaurantes 

que ofereçam alimentação variada, saudável e economicamente viável. 

- Promover a criação de grupos (Núcleos, Fóruns) para discutir e propor a inclusão das 

demandas de gênero e raça, atuando no combate ao preconceito e à discriminação no 

âmbito da comunidade universitária. 

- Realizar campanhas de acesso universal à universidade, combatendo o machismo, o 

racismo, a homofobia, a lesbofobia e toda forma de discriminação. 

- Manter e aprimorar uma política de cotas que oportunize o acesso à universidade 

pública para estudantes negros, indígenas e egressos de escolas públicas. 

 

Transformar a UEPG em uma Instituição Pública, Gratuita e de Qualidade 

 

- Promover uma administração independente e autônoma com força política e calcada 

numa gestão democrática. 

- Ampliar a representação da comunidade acadêmica e reformular o Regimento dos 

Conselhos Superiores (Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão – CEPE e Conselho de 



 
Administração – CA), garantindo a sua independência e a participação de órgãos de 

base.  

- Assumir campanhas públicas voltadas para a melhoria da UEPG, com participação 

efetiva da instituição nos conselhos de políticas públicas da cidade e região.  

- Elaborar um Plano Diretor para a UEPG, com um profundo diagnóstico de todas as 

necessidades de espaço físico, incluindo desde a reivindicação de recursos financeiros 

até a execução de obras, mediante um cronograma transparente para toda a comunidade 

acadêmica. 

- Garantir a total transparência dos recursos próprios, seus saldos e seu uso, bem como 

os convênios mantidos pela instituição para toda a comunidade acadêmica.  

- Realizar levantamento completo e contínuo das necessidades de manutenção e 

compras, para o planejamento e cronograma de ações. 

- Diagnosticar toda a área de informatização da UEPG, levantando as necessidades, 

desde velocidade de banda, pontos de acesso e sistemas.  

- Levantar todas as necessidades de recursos humanos, envolvendo servidores técnico-

administrativos e docentes, para uma política efetiva de reivindicação de concursos 

públicos.  

- Rediscutir com a comunidade universitária acordos com instituições financeiras que a 

UEPG mantém convênios. 

- Reavaliar os contratos de exclusividade com prestadores de serviços (refeição, hotel e 

agência de viagens, fotocopiadoras), procurando ampliar opções e reduzir custos, a 

exemplo de outras universidades estaduais. 

- Rever as atribuições da FAUEPG, de forma a focar a sua atuação às atividades fins da 

UEPG, garantindo a transparência de suas ações em relação às obrigações jurídicas e 

fiscais de uma entidade pública. 

- Discutir a política de distribuição dos cargos comissionados de modo a valorizar os 

técnicos administrativos. 

- Garantir segurança no trabalho, por meio da criação de um Projeto de Atenção à Saúde 

do Servidor (docente e técnico), desenvolvido por profissionais da saúde e de 

assistência social. 



 
- Construir uma política de recursos humanos comprometida com a melhoria das 

condições de trabalho, da qualidade de vida dos servidores, esclarecendo sobre a 

carreira vigente e os direitos previdenciários. 

- Promover o diálogo permanente entre professores, técnico-administrativos, estudantes, 

sindicatos, no sentido de fortalecer as lutas em prol do desenvolvimento das carreiras e 

expansão infraestrutural da universidade. 

- Desenvolver projetos que promovam a participação da comunidade externa nos 

diferentes espaços da universidade, envolvendo atividades recreativas, esportivas e 

artístico-culturais.   

- Revitalizar o Centro Esportivo Universitário para uso de toda comunidade 

universitária.  

- Criar um sistema de comunicação integrado dos eventos realizados nos Campi da 

UEPG.  

- Garantir, nos Campi Central e Uvaranas, espaços e opções culturais nos fins de 

semana, abertos à comunidade, em sintonia com as diretrizes e políticas culturais 

públicas de Ponta Grossa, contribuindo para descentralizar as programações de 

interesse comunitário. 

- Democratizar o debate, com a comunidade universitária e com os agentes culturais da 

cidade, sobre a organização dos principais festivais culturais da UEPG (FUC e 

FENATA).  

- Estimular a participação da comunidade do entorno do Campus Uvaranas, seja em 

função de serviços ou de iniciativas acadêmicas, cursos, oficinas e eventos, promovendo 

a interação e a valorização dos grupos sociais.  

- Estimular eventos e programações intercursos e interdisciplinares com o objetivo de 

fortalecer um espaço de discussão da universidade pública, com capacidade direta de 

orientação das políticas da instituição.  

- Promover programações continuadas de formação complementar em transparência 

social, em parceria com entidades do setor de fiscalização das contas públicas e do 

acesso à informação pública.  



 
- Criar bicicletários no Campus Uvaranas e Central e demais estruturas, realizando 

campanhas de estímulo a formas alternativas de mobilidade. 

- Qualificar o portal da transparência da UEPG, conforme legislação em vigor e 

recomendações e demandas da sociedade civil organizada. 

- Estabelecer um fórum de discussão e integração entre as IES paranaenses, de modo a 

fortalecer políticas conjuntas de assistência estudantil, de ensino, de extensão, pesquisa 

e pós-graduação. 

- Democratizar o acesso ao transporte da UEPG, com publicidade de agenda e fixação 

de critérios públicos para uso de ônibus e carros. 

- Desenvolver política participativa de gestão das bibliotecas e de utilização do espaço 

para projetos e ações de incentivo à leitura, ao debate e à promoção de atividades 

culturais. 

- Repensar a atuação da Fazenda Escola, possibilitando uma produção de alimentos 

orgânicos, de acordo com as demandas regionais, e o desenvolvimento de pesquisa, em 

sintonia com uma política agrária menos excludente e de mercado. 

- Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, na Fazenda Capão da Onça, 

destacando a função social dela para garantir a melhoria das condições de trabalho e 

produção voltada à agricultura familiar.  

 - Criar um canal de atendimento às demandas da comunidade estudantil, professores e 

técnico-administrativos na proposição de políticas de gestão. 

- Estabelecer um programa permanente de acessibilidade em todas as edificações da 

UEPG, de modo a garantir a oferta de instalações, equipamentos e materiais didáticos 

específicos para as diferentes necessidades. 

- Realizar planejamento e adequação da infraestrutura energética em todas as 

edificações universitárias. 

- Implantar política de preservação ambiental, desde o recolhimento de materiais 

recicláveis, manejo do lixo, até o planejamento de um paisagismo que garanta o plantio 

de árvores frutíferas. 

- Promover ações que possibilitem a integração entre os diferentes blocos do Campus de 

Uvaranas, a revitalização dos espaços, a melhoria da iluminação, a maior circulação de 



 
veículos institucionais, a fim de garantir a segurança efetiva para a comunidade 

universitária. 

- Valorizar a autonomia universitária, sem ceder às pressões políticas, partidárias e 

econômicas.  

 

Transformar é urgente! Transformar é possível! Transformar é preciso! 

Vote 3 

 


