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  Na condição de represen-
tante da ADUEM (Associa-
ção dos Docentes da UEM) 
participei daquela reunião na 
tarde da última quinta-feira, 
6 de maio, entre a Professora 
e o Prof. Nildo com os repre-
sentantes dos sindicados de 
docentes e ADUEM, aqui na 
sede da UEM.
 Posteriormente, em con-
versa com o Presidente da 
ADUEM, Prof. Wilson Ri-
naldi, manifestei minha sa-
tisfação ao perceber suas 
preocupações com a conso-
lidação das IES
paranaenses na forma de 
“sistema”, o que indiscu-
tivelmente diminuirá a se-
paração existente entre as 
instituições maiores (UEM, 
UEL, UEPG, UNIOESTE E 
UNICENTRO) e as menores 
(Faculdades Estaduais isola-
das: FAFIPA, FECILCAM, 
FAFIPAR, entre outras).
   Dentre as medidas cabí-
veis, estamos de pleno acor-
do que seja necessário dar 
uniformidade aos regimes de 
trabalho docente, em confor-
midade com a manifestação 
do Prof. Nildo que imagina 
possíveis regimes T40, T40-
TIDE e T20 (ou similar).

  Ainda nessa perspectiva, 
aproveitamos para reite-
rar nossa inquietação sobre 
uma circunstância que gera 
desconforto aos Diretores 
das Faculdades isoladas pe-
rante os quadros docente e 
técnico-administrativo de 
suas instituições: a dispari-
dade existente entre o ven-
cimento básico de um pro-
fessor auxiliar com jornada 
de 40 horas/semana com 
o de um Técnico de Nível 
Superior da Carreira Geral 
do Estado ou da Carreira 
de Agente Universitário das 
IES paranaenses; um pro-
fessor auxiliar T-40 percebe 
R$1.617,54 (atualização de 
5%: R$1.698,42) enquanto 
que o Técnico de Nível Su-
perior R$2.130,80 (atualiza-
ção de 5%: R$2.237,34).
  Apesar do esforço existente 
pela tramitação da PEC no. 
17/2010 cujos resultados se-
rão de médio prazo, na hipó-
tese de bem-sucedida, acre-
ditamos que seja urgente a 
adoção de uma medida para 
a reparação dessa situação 
injusta que causa constran-
gimento em meio aos do-
centes das IES paranaenses, 
especialmente daquelas em 

que o TIDE ainda é algo in-
cipiente.
   Ademais, sobre a questão 
da consolidação da pesqui-
sa e do TIDE nessas IES, 
pensamos que a Fundação 
Araucária deveria formu-
lar políticas específicas 
para essas IES, não apenas 
de incentivo à formação 
de mestres e doutores mas 
apoiando os pesquisadores 
iniciantes e recém-doutores 
e o desenvolvimento de es-
tudos de pós-doutoramento, 
desvinculadas de exigências 
como vinculação a grupos de 
pesquisa consolidados e pro-
gramas de pós-graduação ou 
produtividade excessiva que, 
a priori, acabam excluindo 
os membros do quadro do-
cente dessas Faculdades da 
possibilidade do benefício 
dessa modalidade de finan-
ciamento público.
Atenciosamente,
LUCIANO GONSALVES COS-
TA, Prof. Dr.
UEM-Departamento de Física
Coordenador do Curso de Gra-
duação em Física
Membro do Conselho da Asso-
ciação dos Docentes da UEM 
(ADUEM)

Carta enviada à SETI 
Prezados Profs.
NILDO JOSÉ LÜBKE
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná
SONIA MARIA SPERANDIO LOPES ADUM
Coordenadora de Ensino Superior da SETI baile aduem MÃE coquetel SIM

RESERVA BANDA fato raro SÁ-
BADO 22 vai gostar DOCENTE 
Família CONFIRME quinta-feira 
PARTICIPE

   A noite de comemorações dos 40 anos da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
promovida no Teatro Calil Haddad, na sema-
na passada, sem dúvidas marcou o ápice dessa 
celebração. O grande momento foi a entrega 
de dois títulos de doutor honoris causa ao go-
vernador do Paraná e ao prefeito de Maringá, 
na época da criação da Universidade, Paulo 
Pimentel e Adriano Valente.
  Para quem vivenciou a Universidade nesses  
40 anos, tem possibilidade de avaliar na práti-
ca a importância desse momento histórico. “A 
memória deve ser sempre resgatada para se ter 
a real dimensão deste processo, que mais do 
que a conquista de prédios, é o seu patrimônio 
humano construído ao longo desses anos”. 
   Parabéns, UEM, pelos 40 anos.
    ADUEM.

Parabéns UEM

  O resultado final será apresentado em as-
sembleia para todos os associados. 
  Participe da enquete manifestando a sua 
opinião. 
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