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FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E GRATUITA 

 

PROJETO COLETIVO DE COMPROMISSO COM UMA UNIVERSIDADE 

DEMOCRÁTICA, PLURAL, AUTÔNOMA E POPULAR 

 

 

A função social da universidade pública é de garantir o acesso ao conhecimento 

produzido nos campos científico, filosófico e artístico-cultural, a fim de possibilitar uma 

sólida formação profissional, sem perder de vista a perspectiva mais ampla de formação 

humana. E, para isso, o conhecimento científico não pode prescindir de uma formação 

filosófica e artístico-cultural, uma vez que a atividade profissional requer a capacidade 

de resolver problemas complexos que envolvem formulações teóricas consistentes.  

Além disso, deve se constituir em espaço privilegiado de produção de 

conhecimento, sem subordiná-lo aos limitados interesses do capitalismo monopolista, 

que busca interferir no contexto acadêmico para o desenvolvimento da tecnociência, 

voltada para as demandas da acumulação do capital. 

 Outro aspecto relacionado à função social da universidade pública é o trabalho 

com a comunidade na qual a universidade está inserida, por meio de diferentes ações 

extensionistas, que possam desenvolver projetos com ela e não exclusivamente para ela, 

pois entendemos que a universidade deve ser fomentadora de atividades coletivas que 

envolvam mútuas aprendizagens.  

As ações extensionistas, desenvolvidas como projetos ou programas junto à 

comunidade, precisam contemplar a formação dos estudantes, estabelecendo interfaces 

com o ensino e a pesquisa. 

A garantia da função social da universidade, numa perspectiva popular, passa 

pela luta contra o individualismo, a competição pela “excelência”, a reprodução das 

desigualdades e do sexismo, do colonialismo, do patriarcalismo, do racismo, que trazem 

muitos prejuízos para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da arte e da cultura. 



 

Nessa perspectiva, a cooperação entre os indivíduos deve ser preconizada como 

a forma mais adequada de promover o desenvolvimento científico, filosófico e artístico-

cultural de uma sociedade.  

Assim, defendemos um projeto de universidade pública que reaja e enfrente as 

diferentes manifestações de preconceito e desigualdade e suas consequências para o 

ensino, a pesquisa e a extensão, nos marcos da noção de autonomia para o ensino e a 

produção de conhecimento rigoroso, a fim de superar os principais desafios sociais 

contemporâneos da realidade brasileira. 

Tendo isso em vista, elencamos os princípios que fundamentam as propostas da 

chapa UEPG: Transformar é preciso. 

 

Universidade pública e gratuita: compromisso com o direito universal de acesso ao 

conhecimento 

 

O conhecimento científico, filosófico e artístico, pelo fato de ter sido produzido 

ao longo da história da humanidade, é um direito universal. Defendemos, portanto, a 

universalização de acesso à educação superior, por meio do aperfeiçoamento e 

ampliação de políticas de ação afirmativa para negros, indígenas e oriundos da educação 

básica pública.  

Consideramos que é imprescindível problematizar o fato de que um número 

significativo de estudantes ingressa na universidade, mas não frequenta um curso a 

partir de uma escolha efetiva, pois a condições sociais requer, por vezes, que se concilie 

trabalho e estudo, ocasionando o abandono precoce da graduação. 

Por isso, além de ampliar o acesso daqueles que mais precisam da universidade 

pública e gratuita, é fundamental uma política de assistência estudantil para que a 

permanência na universidade seja garantida. O problema da moradia estudantil e do 

acesso a uma alimentação sem custos persistem na UEPG, por isso, é emergencial uma 

política mais ampla e efetiva para a garantia das condições de permanência para os 

estudantes. 



 

 

Universidade pública e gratuita: desenvolvimento do pensamento crítico, em 

articulação com outras instituições educativas da educação básica pública e com as 

demandas sociais emergenciais 

 

A universidade pública é uma instituição que possui as melhores condições para 

promover o diálogo intercultural, o trabalho com distintas perspectivas epistemológicas 

para realizar o diálogo com a sociedade em que está inserida, a fim de enfrentar os 

grandes problemas do presente e do futuro.  

A cooperação entre as universidades, em uma perspectiva internacionalista, com 

condições adequadas para a efetiva integração, é fundamental para o desenvolvimento 

do conhecimento crítico e estratégico para o enfrentamento da lógica cientificista para o 

progresso de uma minoria. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do conhecimento crítico deve interpelar 

os problemas da humanidade. Reconhecemos, portanto, a necessidade da produção 

científica, filosófica e artística para a superação da ciência subserviente às exigências 

tecnológicas do modo de produção dominante.  

Nossa chapa se compromete com a organização da produção de conhecimento, 

em diálogo com os estudantes da graduação e da pós-graduação, técnico-administrativos 

e professores, em torno de problemáticas como: energia, água, agroecologia, educação 

pública, saúde pública, reforma urbana e do campo, biodiversidade, mudanças 

climáticas, direitos humanos, cultura, arte, entre outros. 

  Entendemos que a articulação com as instituições educativas da educação básica 

pública é prioritária, pois a UEPG tem um importante papel na formação de professores, 

assim como no desenvolvimento do ensino no CAIC e no Colégio Agrícola, os quais 

necessitam de um projeto articulado com as licenciaturas, a pós-graduação lato e stricto 

sensu, para dar maior organicidade ao projeto de educação pública defendido pela 

UEPG.  



 

A formação de professores envolve as escolas da rede pública de diferentes 

municípios da região e da rede estadual, bem como das escolas federais, por isso, a 

relação da administração da universidade com essas redes deve ser sistemática, 

situando-as não apenas como locais de estágio e prática docente, mas, antes, como 

protagonistas na discussão coletiva para a concretização de uma educação pública 

socialmente referenciada na região de sua abrangência. 

Nessa direção, enfatizamos que a produção de conhecimento, no âmbito das 

temáticas já mencionadas, necessita ser socializada de modo a contribuir para a solução 

de problemas sociais vivenciados pela maioria da classe trabalhadora, a qual depende, 

fundamentalmente, da educação pública em todos os seus níveis e modalidades. 

 

Universidade pública e gratuita: formação de estudantes com sentido humano e 

público 

 

O sentido da formação deve estar voltado para o princípio da formação humana, 

de acesso universal, com gratuidade plena. A educação superior, nesse prisma, deixa de 

ser uma instituição formadora para o mercado de trabalho, no contexto do capitalismo 

dependente. Nesse sentido, a contribuição da universidade é de promover o 

compromisso com a ciência, a cultura, com o rigor do aprendizado e com a interpelação 

crítica dos grandes problemas da sociedade.   

No que se refere à prática científica, o maior desafio é o fortalecimento da 

investigação livre, a serviço dos objetivos humanos, em contraposição à ciência 

meramente utilitária, voltada aos interesses do capital internacional. 

Entendemos que não é função da universidade pública assumir o papel dos 

departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, assim, os convênios e 

acordos devem se restringir às atividades de interesse acadêmico universal, e não 

mercantis.  



 

Nossa chapa se compromete fortemente com a garantia de infraestrutura para a 

pesquisa, de modo que docentes, técnico-administrativos e estudantes tenham 

adequadas condições de trabalho e estudo.  

A UEPG avançou no crescimento da pós-graduação, mas requer uma política 

institucional de garantia de condições de trabalho, pois entendemos que a infraestrutura 

básica deve ser assegurada pela instituição e não pela captação individual de recursos 

junto às agências de fomento. A desburocratização na aquisição de produtos e 

equipamentos faz-se necessária e urgente, uma vez que vários problemas decorrentes da 

morosidade desse processo têm comprometido o andamento das pesquisas na 

instituição.  

O compromisso é o mesmo com a garantia das condições para o 

desenvolvimento do ensino e extensão no âmbito institucional, que não podem ser 

atividades relegadas a um segundo plano, pois são indissociáveis. 

A UEPG não deve permanecer indiferente, como instituição, em relação aos 

órgãos de fomento, às políticas de pós-graduação, à infraestrutura básica da pesquisa, ao 

suporte aos programas e aos periódicos científicos da instituição. Deve igualmente se 

empenhar ativamente na ampliação de bolsas de pós-graduação e na discussão sobre as 

políticas para a área de ciência e tecnologia no país, garantindo o seu financiamento 

pleno. 

 

 

 

Universidade pública e gratuita: compromisso com a socialização do conhecimento 

produzido  

 

Como parte da sua função pública, a UEPG deve ampliar e diversificar as 

publicações da sua editora, que permitam a edição de teses e dissertações recomendadas 

e que tenham sido avaliadas positivamente pelos comitês editoriais. 



 

 Defendemos que as patentes e direitos de propriedade intelectual, advindos de 

pesquisas universitárias, devem possuir critérios que assegurem o uso público do 

conhecimento e sua livre circulação, os quais não podem ser cerceados por direitos de 

propriedade. 

Para reforçar a função pública da universidade, defendemos a construção de uma 

política ativa de comunicação que assegure a divulgação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Entendemos que a Política de Comunicação da Universidade precisa valorizar a 

comunidade universitária e não o governante de plantão. Nessa perspectiva, 

compreendemos o acesso à informação como algo que dá transparência e colabora para 

a formação de uma universidade com vínculo mais forte na sociedade onde está 

inserida.  

 

Universidade pública e gratuita: compromisso com a valorização de professores e 

agentes universitários 

 

A valorização dos profissionais da educação pressupõe a consideração de três 

elementos essenciais: formação, condições de trabalho e carreira e remuneração. 

A luta em defesa de adequadas condições de trabalho, ao direito à formação 

continuada, com liberação das atividades de trabalho, assim como uma carreira atrativa, 

tanto para o ingresso quanto para a permanência na profissão, são questões 

imprescindíveis, não somente para a melhoria da qualidade da educação superior, mas, 

sobretudo, porque é um direito de qualquer trabalhador ter acesso aos bens materiais e 

culturais para uma vida digna. 

Entendemos que a administração da universidade pública deve apoiar as lutas 

dos servidores públicos para a melhoria das atividades desenvolvidas e para a defesa de 

adequadas condições de vida e trabalho a todos. 

 



 

Universidade pública e gratuita: a responsabilidade do Estado pelo financiamento 

público integral para a garantia da gratuidade plena 

 

 O princípio da gratuidade plena é o horizonte para a consolidação da 

universidade pública e popular. A universalização do acesso à universidade é uma luta 

coletiva que requer o engajamento de todos os profissionais que nela atuam.   

 O distanciamento da possibilidade histórica imediata da universalização do 

acesso à educação superior não pode nos limitar a perseguir esse objetivo. Além disso, a 

cobrança do cumprimento da responsabilidade do estado em garantir as condições de 

funcionamento da universidade, assim como o investimento em infraestrutura para a 

ampliação de cursos e de vagas é papel daqueles que se propõe a administrar a 

universidade e daqueles que nela trabalham. 

 A universidade deve ser pública, estatal e gratuita, o que significa que ela deve 

ser acessível àqueles que mais dependem dos serviços sociais do estado. A cobrança de 

taxas, de mensalidades, as parcerias com empresas que buscam apenas se beneficiar da 

universidade, devem ser progressivamente superadas para o efetivo cumprimento da 

função social da universidade pública e gratuita. 

 A superação da cobrança de taxas nas universidades e a objeção à aplicação de 

mensalidades (sobretaxação dos serviços públicos) têm que ser defendidas de forma a 

não isentar os governos de aplicarem os recursos oriundos de impostos na educação 

pública. O desafio é enorme porque essa é uma prática que vem sendo paulatinamente 

implementada nas universidades, mas que só intensifica a não aplicação dos recursos 

públicos em educação por parte dos governantes. 

O financiamento público do Estado para todos os serviços da universidade é 

condição para a autonomia universitária. O que é completamente diferente de considerar 

a autonomia universitária como desresponsabilização do Estado de seus deveres de 

financiamento.   

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

Vote 3! 


