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“Entende-se que é necessária uma reforma universitária que se paute nos seguintes princípios: 

a) Preserve a autonomia universitária tal qual estabelecida no Artigo 207 da Constituição da 

República Federativa do Brasil; b) Como efeito decorrente desta, entende-se que cabe às 

universidades, em conjunto com os governos federal e estaduais, definir suas organizações 

administrativas; c)Também cabe às universidades definir os conteúdos e programas de cursos 

de acordo com a legislação vigente; d) Cabe ainda, às universidades, em conjunto com os 

governos federal e estaduais e com a sociedade, definir o processo de avaliação das IES; e)As 

IES privadas devem obedecer aos mesmos princípios de qualidade no ensino, pesquisa e 

extensão, no reconhecimento dos servidores técnico-administrativos e docentes bem como, da 

avaliação institucional que incidir sobre as IES públicas. Diante destes princípios, os 

profissionais da área de História do Paraná, manifestam-se contrários às diretrizes para a 

reforma universitária, apresentadas por S. Excia., o Ministro da Educação Tarso Genro, em 

Brasília, no dia 07 de junho p.p., isto porque entende-se que proposta do MEC representa a 

ameaça de extinção da autonomia das IES do Brasil, do ponto de vista financeiro, 

administrativo e didático-pedagógico.  Além disto, os profissionais da área de História do 

Estado do Paraná entendem que é necessário ampliar horizontal ( no tempo) e verticalmente ( 

na sociedade) o processo de discussão do projeto de Reforma Universitária, pois devido à sua 

amplitude e profundidade não pode ser discutido tão restritamente com vem sendo feito, como 

também não pode ser tão apressadamente apreciado pelo Congresso Nacional como quer o 

governo federal. A consulta deve abarcar os mais amplos setores da sociedade brasileira e a 

necessária reflexão e discussões sobre o Projeto de Reforma Universitária  devem ser realizadas 

democraticamente e com a responsabilidade que o tema requer.” 


