
 

 

  
 
 

 
 

 
 

“A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto”. (Darcy Ribeiro). 

NOTA DE REPÚDIO: UM CONTRAPONTO AO CONTO DE PINÓQUIO  
 

Mais uma vez APUG-SSIND vem a Público rebater declarações dadas pelo Presidente da Fundação Unirg, que 
demonstrando claro desrespeito e desconhecimento da legislação que regulamenta a Universidade de Gurupi, da Gestão 
Acadêmica da Universidade, do Conselho Acadêmico Superior e dos DOCENTES publicou ilegalmente e ilegitimamente a 
portaria 446/2019, alterando e modificando a Resolução 061/17 que regulamenta a Carga Horária comum dos Docentes 
em clara afronta ao Conselho Superior órgão máximo normativo e deliberativo da UNIRG. 

Para tanto o Sindicato objetivando resguardar direitos dos Professores Universitários, por meio de sua assessoria 
Jurídica, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada com pedido de Liminar 
requerendo a suspensão da referida portaria, a qual foi deferida pelo juiz de direito Dr. Nassib Cleto Mamud, da Vara da 
Fazenda e Registros Públicos de Gurupi, que decidiu inicialmente que não é competência do presidente da Fundação Unirg 
intervir em questões pedagógicas, ao desconsiderar a organização e planejamento pedagógico: de distribuição de 
disciplinas; de organização de horário; e da matrícula.  

Situação, que agora para dar continuidade, reedita a “estória” parodiada do romance “As aventuras de 
Pinóquio”,  escrita por Carlo Collodi, na qual por meio de argumento quer subverter a realidade, para justificar suas ações, 
desrespeitando às leis que estabelecem a autonomia da Universidade frente a Fundação UNIRG, passando por cima da 
Academia, com argumentos do tipo: “os professores devem se dedicar  mais nas salas de aulas” ou citando como exemplo 
que  “têm professores que estão em pesquisa que cumprem apenas 8h em sala de aula”. 

 Falas que fazem com que seu nariz cresça a todo instante, caminhando para a destruição da Unirg, ao 
desrespeitar o tripé ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO ao considerar não existir a menor possibilidade inclusive, de manter a 
condição de universidade apenas com professores em sala de aula. Sendo preciso que fique claro, que se há excesso de 
professores contratados na Unirg, alguns com mais de dez anos, de forma ilegal, quem efetiva esses contratos é a própria 
Fundação Unirg, única responsável pelas questões financeiras, como bem frisou o sr. Presidente da Fundação, único 
ordenador de despesas financeiras. 

Pedir para que os Docentes se dediquem mais chega à beira do ridículo, pois, até o presente momento os 
docentes não tiveram nenhum direito trabalhista legal garantido, principalmente da recomposição salarial de 2019, muito 
menos a retroatividade prevista em lei, pela data base em janeiro. Sem esquecer também das retroações salariais e das 
progressões devidas, que vem insistentemente sendo requeridas e protocoladas dentro do prazo legal, algumas destas 
progressões pendentes desde 2016.  

Esta Política de economia idiota não é caminho para a solução do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Considerando que para atendimento requer Planejamento, preparação de investimento e de ações, bem como 
acompanhamento de execução e revisão quando ocorrerem problemas, sendo necessárias as devidas avaliações. O 
absurdo é que não tem planejamento, sendo mais fácil seguir o caminho da invasão, sonegação de direitos ou mesmo 
ignorando-os, sem reconhecer que tem na Lei de Carreira nº 1755/2008 a previsão para progressão ou mesmo a LRF, que 
tem o limite prudencial a ser observado.  

Somente observando a responsabilidade financeira em ações de retirada de direitos, com intensa jornada de 
trabalho e deslocar os recursos financeiros para a construção de infraestrutura, que está sendo realizada com meros fins 
de projeção eleitoreira do alcaide, inclusive com projeto de lei para contrair empréstimos de mais de R$ 5 milhões, sem 
participação da comunidade universitária e à custa da sonegação de direitos trabalhistas fundamentais.  

A interferência administrativa na autonomia acadêmica, fragilizando a gestão e produzindo intranquilidade geral 
aos docentes e também aos servidores da instituição, por medidas que fogem totalmente à razoabilidade, e com atitudes 
autoritárias tomadas sem respeito às etapas internas de debates e decisões dentro da própria Universidade, só nos resta o 
caminho da paralisação docente. 

  
BASTA DE SONEGAÇÃO DE DIREITOS, BASTA DE AUTORITARISMO E ATAQUES AS CONQUISTAS DEMOCRÁTICAS 

DA UNIRG. 
DIRETORIA APUG-SSIND 


