
Diretrizes Orientativas para Discussão Interna sobre Autonomia Universitária 

 

Partindo do principio que é responsabilidade do governo estadual a garantia de uma 

educação de qualidade em todos os níveis. 

 

 

1- Democracia 

- Autonomia da comunidade universitária sobre a organização da Universidade  

 

 - Reconhecimento de decisões internas tais como: 

 

- eleição de reitores: posse dos eleitos em eleições diretas da comunidade 

universitária, devendo para isto ser alterado as legislações relacionadas. 

 

 - criação de cursos, com infraestrutura e de recursos humanos necessários 

e a partir das deliberações dos órgãos competentes das IES, e dentro do que a lei 

nos faculta.  

 

 - auto gestão de sua estrutura e organização administrativa e acadêmica,  

 

 - auto gestão de pessoal que permite o gerenciamento de recursos 

humanos para o pleno atendimento do objetivo fim da IES públicas. 

 

 - transparência de informações e decisões sobre aspectos essenciais as 

IES: orçamento, definição de cargos e salários, gerenciamento do patrimônio. 

 

  - reconhecimento de instâncias democráticas de decisões. 

   

  - estabelecimento de uma política do estado para o apoio ao estudante em 

nível formação superior. 

 

2- Sustentabilidade da UEL 

- Custeio integral da Universidade pelo estado  

 

- Manutenção plena das IES com recursos para: 

 - Autonomia acadêmica de criação de cursos na graduação e pós-

graduação, 

-  Política de investimentos com a gestão plena pelas IES. 

 

 - Auto-gestão de pessoal, que inclui: 

- Repasse de recursos que garantam o pagamento de pessoal ativo, 

respeitados o cumprimento das progressões e promoções, com a correção 

inflacionária. 

-  Autonomia de reposição de pessoal. 

-  Recursos plenos para a gestão de vagas de servidores e docentes 

conforme dimensionadas em lei, e necessidades das IES. 

 

-  Repasse financeiro das cotas orçamentarias 

 



 - Custeio de aposentados será mantido por fundo de previdência do 

estado, independente da folha de pagamento de ativos das IES.  

 

 - Recomposição no ano subsequente dos valores destinados ao 

pagamento de precatórios.  

 

 -  Repasse de despesas de custeio, incluindo: 

1-  Políticas de permanência: garantia de RU, moradia, bolsa de 

permanência, expandida para todos os que pleitearem o direito 

de bolsa permanência. 

 

 


