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Nota de repúdio à Resolução 22/18 - COPLAD 

 
       O Conselho dos Estudantes do Setor de Tecnologia da Universidade 

Federal do Paraná, C7 UFPR, posiciona-se contrário à Resolução 22/18 do 
COPLAD (Conselho de Planejamento e Administração), aprovada em sessão 
ordinária de 07 de novembro de 2018. A mesma fixa um novo valor para o 
processo seletivo (vestibular) a partir de 2019, ao nosso ver não condizente com a 
realidade da população. 
 A mudança de R$120,00 para R$160,00 irá atingir principalmente as 
camadas mais periferizadas e populares da sociedade, podendo fazer com que 
inúmeros estudantes de escola pública fiquem impossibilitados de disputar uma 
vaga em nossa instituição. Deste modo, repudiamos também o fato da Reitoria e 
da maior parte dos conselheiros presentes tenham se posicionado favoráveis à 
medida, dentre eles os representantes discentes. 
         Compreendemos que este ano foi marcado por profundos cortes e ataques 
ao Ensino Público e à Autonomia Universitária, no intuito de desmantelar os 
avanços conquistados ao longo das décadas no sentido de universalizar o acesso 
e permanência na Universidade Pública por parte dos diferentes segmentos da 
sociedade. Ora, as políticas de permanência e acesso na UFPR, ao longo dos 
últimos anos, tem possibilitado a entrada de diferentes sujeitos a esta instituição, 
oriundos principalmente de escolas públicas e bairros populares, até então pouco 
presentes neste espaço. 
 Assim, o aumento significativo da taxa do processo seletivo, sem amplo 
debate da comunidade acadêmica, vai no sentido contrário ao exposto e porta-se 
enquanto impeditivo para que a UFPR continue a acolher estes e estas 
estudantes. Importante ressaltarmos que tal luta é central para o Movimento 
Estudantil e, portanto, nos é estranho que uma gestão discente, eleita a partir de 
discursos e propostas que visavam a ampliação da assistência e permanência 
estudantil, posicione-se favorável à uma medida que prejudica inúmeros 
estudantes que buscam adentrar um sistema de ensino gratuito e de qualidade. 
Sem contar o fato de que a atual gestão da Reitoria ter sido eleita em 2016 
levando como uma das bandeiras centrais a ampliação e manutenção das 
políticas afirmativas e de universalização do ensino superior, o que é incompatível 
com a nova taxa de R$ 160.00. 
 Por fim, acreditamos que a falta de diálogo dos representantes com suas 
respectivas bases impediu que tal debate fosse efetivado de modo amplo e 
democrático, que possibilitaria pensar soluções e saídas diferentes da que hoje 
encontra-se aprovada. 
 

Curitiba, 2018 

 


