
QUESTÕES ENVIADAS PELAS CATEGORIAS – DISCENTES, DOCENTES E
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS – PARA O DEBATE ENTRE AS CHAPAS

CONCORRENTES À DIREÇÃO DO SETOR PALOTINA 2019

CATEGORIA QUESTÃO

Aluno Seria possível ter a disponibilidade de caixa eletrônico no campus?

Aluno Tantas propostas bonitas para a aquisição, melhoria e reforma; em um tempo de crise e
corte de onde sairá o dinheiro para tudo isso? Ou aquelas promessas políticas de eleição.

Aluno O que vocês como diretores do setor poderam fazer para aumentar a demanda de alunos
nas engenharia e na exatas?

Aluno Frente  ao  cenário  nos  últimos  6  anos  de  redução das  verbas  de  pesquisa  que  vem
impactando a produção científica. Qual será a visão e ação da Chapa para contornar a
situação?  O  que  será  feito  para  facilitar  a  parceria  público-privada  para  alavancar  a
pesquisa na universidade?

Aluno Na  sua  gestão,  o  que  pretendem  fazer  para  ajudar  os  cursos  já  presentes  na
universidade? Irá beneficiar um curso, por se identificar mais?

Aluno Gostaria de saber se o diretor do campus irá buscar, junto a prefeitura ou a algum outro
órgão  competente,  que se  fasa  a  iluminação das  ruas  atrás  da UFPR,  vários  alunos
precisam passar por ali a noite e é uma vergonha aquela escuridão 

Aluno Vocês não acham que as propostas são muito superficiais e sem embasamento?

Aluno Continuará com os projetos já vigentes?

Aluno Qual  a  sua  proposta  para  que alunos  do  período  noturno  tenham a  possibilidade  de
participar de atividades culturais da mesma forma que os alunos que estudam durante o
dia? (Ex: cineclube)

Aluno Qual é a sua proposta para combater o assédio moral na relação professor x aluno?

Aluno Qual foi o orçamento dos últimos 3 anos? Qual será a meta de orçamento para o ano que
vem, caso vocês ganhem? 

Aluno O que falta para que os alunos dos cursos noturnos se sintam tão valorizados quanto os
dos diurnos? Qual é (ou deveria ser) o papel na direção do setor nessa valorização?

Aluno O ganhador e vice de algumas das chapas continua a dar aula ?

Aluno Ambas as Chapas - Quanto foi o gasto com campanha dos 1 mil reais que vocês tinham?

Aluno Mostre o ponto de vista da Chapa sobre os Cursos noturnos.

Aluno Sobre a falta de incentivo pra eventos na faculdade como simpósios e palestras

Aluno Já consideraram uma síntese entre as ideias das duas chapas?

Aluno Como as chapas encaram a discussão sobre ideologias dentro das universidades?

Aluno As chapas pretendem aumentar a fomentação de atividades culturais na universidade?
Como?

Aluno Qual a opinião da chapa em relação a maiores investimentos quanto a infra estrutura do
setor?

Aluno A chapa tem em mente ideias de investir  e insentivar mais  atividades culturais  como,
eventos de arte, música, teatro  dança nos espaços livres da Universidade, como ocorre
em outros setores ?

Aluno Qual  a  posiçãoo  da  chapa  com  relação  a  segurança  do  setor,  que  aparenta  estar
abandonada em vários espaços da faculdade onde não há iluminação e onde qualquer um
pode entrar e sair mesmo não sendo aluno, colocando a segurança dos alunos em risco?

Aluno Sabe-se que o bairro universitário é alvo de muitos furtos, pois os alunos são alvos fáceis.
Sabe-se também que a iluminação nessa região da cidade é precária. Quais medidas a
universidade  federal  do  Paraná  e  a  sua  chapa poderia  adotar  para  solucionar  esses
problemas? 



CATEGORIA QUESTÃO

Aluno Possibilidade de um portão de entrada/saída na parte superior da universidade, facilitando
aos alunos que morem para o lado de cima 

Aluno Frente as dificuldades orçamentárias, dificuldade de disponibilidade de sala, dificuldade de
carga  horária  como vcs  vão  se propor  a  adaptar  as disciplinas com elevada taxa  de
retenção sem comprometer o ensino gratuito e de qualidade, sem ocorrer salas de aula
superlotadas?

Aluno Quais  seriam  as  propostas  das  chapas  como  fomento  à  organização  das  entidades
estudantis presentes no Setor (Centros Acadêmicos e DCE), visto que atualmente não
possuímos espaços para reuniões, salas de estudo etc. 

Aluno Quais  os  planos  da  chapa,  para  a  divulgação  dos  cursos  e  do  Setor  em  escala
regional/nacional/internacional?

Aluno Qual a projeto para a transparência da direção com as outras categorias?

Aluno Existe  possibilidade  de  deixar  o  RU  aberto  até  as  21:00  pois  os  alunos  da  noite
conseguiriam jantar na instituição, pois muitos não tem tempo pra chegar antes.

Aluno Gostaria de saber o que as chapas pensam sobre o empreendedorismo na faculdade?

Aluno A reestruturação da rede elétrica, telefonia e internet gostaria de saber como isso seria
feito na prática?

Aluno Qual o posicionamento e as propostas de ambas as chapas sobre a questão da saúde
mental discente no setor Palotina

Aluno Quais são as principais demandas e ações concretas quando se diz respeito ao hospital
veterinário.

Aluno Quais são as propostas da direção ao que se fiz respeito de políticas de conscientização
da população/alunos sobre o abandono de animais que é tão recorrente na universidade.

Aluno Qual a sua proposta para normalizar e manter a manutenção da estrutura e equipamentos
do setor? Como ar condicionado, luminarias, equipamentos de laboratório...

Aluno Qual  a  autonomia  conquistada/o  que  mudou  no  funcionamento  do  campus  com  a
elevaçao do status para setor?

Docente Gestão e transparência de recursos financeiros do Setor Palotina, como será?

Docente Na sociedade atual tem-se observado um aumento de casos de ansiedade e depressão.
Qual a vossa proposta em relação a este assunto? Há algum projeto pensado para ser
desenvolvido com docentes, técnicos e estudantes?

Docente Qual  a  vossa  proposta  quanto  ao  aumento  do  campus  Palotina?  Como possibilitar  a
criação de novos cursos e melhorar as opções de transporte dos estudantes que moram
na região de Palotina?

Docente Em relação ao modelo de vagas para docente da UFPR, qual a opinião da chapa? A favor
da continuidade, o que pode ser alterado, melhorado?

Docente Qual a prioridade a curto,  médio e longo prazo da chapa? Considerar curto 6 meses,
médio 2 anos e longo ao fim do mandato.

Docente Não existem laboratórios suficientes para se fazer pesquisa. Gostaria de saber qual é a
proposta para expandir os locais de pesquisa dentro da UFPR?

Docente Quais suas propostas em relação à sustentabilidade ambiental do Setor Palotina? Quais
projetos vêm sendo desenvolvidos e quais serão instituídos na sua gestão?

Docente Qual a vossa proposta de incentivo à pesquisa colaborativa internacional? ou seja, como
pretende-se  incentivar  os  docentes  da  UFPR-Palotina  a  buscarem  a  realização  de
trabalhos de pesquisa com pesquisadores do exterior?

Docente "Como foi a construção da CHAPA, e a construção deles como futuros gestores, ja que
dentro da universidade o professor tem a oportunidade de assumir chefia departamentais,
coordenações, projetos etc...?

Docente Você assinou ou assinaria alguma portaria para que os docentes realizassem atividades
administrativas, que não serão pagas?



CATEGORIA QUESTÃO

Docente A sua  chapa  vai  respeitar  a  autonomia  de  departamento,  ou  vai  caçar  aqueles  que
manifestam sua opinião pelo voto em plenária? 

Docente A sua chapa vai respeitar a vontade do docente renunuciar de cargo de chefia quando
este assume sem receber função gratificada ou quando torna-se chefe porque é  o/a
Decano/a?

Docente A sua chapa vai tornar o orçamento do setor transparente?

Docente A sua chapa vai permitir o trabalho de docente em ambientes sem conforto ambiental,
como sala de aula sem ar condicionado e acústica ruim? 

Docente A sua chapa vai defender a liberdade de cátedra dos docentes? 

Docente Como sua chapa dialoga com as entidades sindicais e estudantis?

Docente Como a sua chapa vai lidar com os problemas trabalhistas e dos ambientes de trabalho
precários  dos  trabalhadores  terceirizados?  A sua  chapa  sabe  que  alguns  deles  são
expostos e trabalham em ambientes com agrotóxicos? 

Docente Com relação a autonomia financeira dos departamentos, qual sua posição, e positivo, qual
sua proposta?

Docente Quais serão as estratégias utilizadas pelas chapas para conseguir atingir suas metas?
Ações mais especificamente...

Docente Qual  a  importância  que  as  chapas  dão  ao  envolvimento  dos  professores,  alunos  e
técnicos nos cargos de representatividade?

TAE Quais os projetos de pesquisa e extensão dos candidatos? Quanto de recursos cada  um
conseguiu  pro  Setor  através  dos  projetos?  A visão  de  cada  um  sobre  captação  de
recursos. Obrigação do governo ou mérito de quem produz?

TAE A respeito das 30 horas para os servidores técnicos administrativos: Qual a posição da
chapa a respeito? Haverá apoio aos técnicos quanto aos pedidos de 30 horas?

TAE Quais  as  ações  que  as  chapas  têm em seu  planejamento  no  sentido  de  ampliar  as
possibilidades  de  trabalho  e  de  intervenção  dos  discentes  de  graduação,  no  meio
ecônomico  social,  no  tocante  a  criação  de  novas  empresas  (startups),  projetos  e
oportunidades?

TAE Qual a posição dos candidatos sobre a possibilidade de propor junto ao MEC a abertura
de  cursos  de  graduação  em  período  noturno  na  área  Social  e  Aplicadas,  como  por
exemplo: Direito, Administração, Ciências Contábeis?

TAE Qual é o posicionamento da chapa quanto à paridade de Técnicos, discentes e docentes
em Conselhos e órgãos colegiados? A chapa considera importante que a paridade seja
mantida, como forma de garantir a tomada de decisão democrática?

TAE Qual  é  o  posicionamento  da  chapa  com  relação  ao  afastamento  de  Técnicos
Administrativos  para  pós-graduação  e  aperfeiçoamento?  Quais  são  as  ações  que  a
Direção pode tomar para estimular que os Técnicos Administrativos se capacitem? Quais
as ações que a Direção pode tomar para facilitar e permitir o afastamento de Técnicos
Administrativos para cursos de pós-graduação?

TAE Qual  o  posicionamento  da  chapa  quanto  a  coordenação  de  pesquisas  e  projetos  de
extensão por parte dos Técnicos Administrativos?  Quais as ações que a Direção pode
tomar para incentivar  e legalizar  a coordenação de pesquisas por  parte dos Técnicos
Administrativos?

TAE Há atualmente no Setor Palotina a falta de médico do trabalho e uma enfermaria com
profissional habilitado para a realização de primeiros socorros (enfermeiro ou técnico em
enfermagem). Qual é a proposta da chapa para a resolução deste problema?

TAE Existe  no  Setor  Palotina,  em  diversos  laboratórios,  condições  que  não  atendem  a
segurança dos usuários (alunos, técnicos e professores). Podem ser citados: capelas de
exaustão fracas e inadequadas, ou a ausência delas; falta de exaustores; falta de local
para almoxarifado; falta de EPI's e EPC's, como lava-olhos de emergência; entre outros.
Quais as propostas da chapa para a resolução destes problemas?



CATEGORIA QUESTÃO

TAE Atualmente, todos as informações que tangem assuntos de recursos humanos são feitos
via  PROGEPE em Curitiba.  A chapa considera  importante,  e  buscará,  uma célula  da
PROGEPE no Setor Palotina?

TAE Qual sua proposta para tornar o orçamento setorial mais participativo e transparente?

TAE Quais são as propostas da chapa para suprir as necessidades de vagas de Técnicos-
Administrativos para o Setor?

TAE Considerando a Portaria Nº 643/REITORIA de 26/11/2018 que regulamenta a adoção da
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para os técnicos administrativos, qual o
posicionamento  da  Chapa  em  relação  as  unidades  que  atendem  os  requisitos
apresentados na Portaria? 

TAE Quais são as propostas da chapa para melhorar  a  qualidade de vida dos servidores,
considerando  ações  como  exames  periódicos,  equipe  médica  no  Setor  e  atividades
diversas?

TAE Qual  o  posicionamento  da  chapa  com  relação  a  aumento  do  quadro  de  servidores
técnicos administrativos? Qual o meio de negociação que será usado para buscar novas
vagas? Com a atual posição do governo federal em não contratar mais e não repor as
vagas de aposentados, o que fazer para garantir as vagas?

TAE Qual o posicionamento da Chapa em relação a adoção de 30 horas para os técnicos
administrativos?

TAE Alguns locais de trabalho, nos quais ficam lotados os servidores Técnico-Administrativos
do  Setor,  são  inadequados.  Podem ser  citados  espaços pequenos,  locais  com ruído,
servidores que realizam suas atividades administrativas dentro dos laboratórios, móveis
inadequados  e  falta  de  itens  básicos,  como  mesas  e  computadores.  Quais  são  as
propostas da chapa para a resolução destes problemas?

TAE Qual o posicionamento da chapa quanto ao envolvimento do Setor com a oferta de cursos
da UFPR em Terra Roxa? O Setor Palotina irá se envolver com recursos humanos para
atender a demanda desses cursos? E vale a pena expandir a atuação da UFPR ou se
concentrar no atendimento dos nossos cursos?

TAE Quais as medidas adotadas pela chapa acerca do orçamento disponibilizado para o setor
visto que este tem se demonstrado insuficiente?

TAE Qual a estratégia de enfrentamento aos altos índices de doenças mentais, que acometem
os estudantes do setor Palotina? Sendo este um fator limitante para a permanência dos
estudantes na universidade.

TAE Quais medidas serão adotadas pela chapa acerca da indisponibilidade de  pregões para
atender várias unidades do setor Palotina.

TAE Qual estratégia será utilizada para dar apoio aos alunos e servidores que terão que se
deslocar  para a fazenda experimental  e para o centro  de aquicultura  em Maripá? Há
previsão de concurso para TAE direcionado a essas áreas?

TAE Atualmente,  a  representação  de  Técnicos  em  colegiados  e,  principalmente,  nos
departamentos é de 1 representante titular e 1 suplente. Esta representação é baixa e,
pelo entendimento e vontade de muitos Técnicos, todos os membros do departamento
deveriam ter voz e voto, assim como ocorre para os docentes. Qual é o posicionamento
da chapa com relação à esta representação e quais as ações que a chapa pode assumir
para mudar esta representação, caso ganhe a consulta?


