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A preparação para um novo ano letivo
Cada novo ano letivo chega com antigas e novas dificuldades, mais ou menos previsíveis,

e que exigem ações planejadas e bem executadas
JOSÉ DE ARIMATHÉIA

O ano letivo de 2017 termina no
próximo dia 10 de fevereiro e o

de 2018 tem início em 19 de março.
Embora sem aulas, o ritmo das
atividades da UEL não diminui, e
algumas são intensificadas
justamente em preparação ao novo
ano letivo que se inicia, como por
exemplo aquelas associadas aos
recursos humanos e infraestrutura.

O pró-reitor de Recursos Humanos,
Leandro Altimari, informou que a UEL
avançou na contratação de
servidores. Ainda no ano passado, a
Instituição enviou ao governo
estadual todos os processos de
nomeação de concursos já
realizados. “Todos estão em Curitiba
aguardando a assinatura de
nomeação do governo”, afirmou
Altimari. São 86 docentes e quase
340 técnicos administrativos, caso o
governo assine todos.

Além dos concursos, foi aberto um
edital (079/17) para contratação de
docentes em caráter temporário (PSS
– Processo Seletivo Simplificado)
para atender demandas mais
urgentes. O edital contempla 48
áreas da Universidade. O pró-reitor
disse que, ao lançar o edital ainda em
2017, a instituição quis antecipar o
processo de contratação para
garantir a presença dos professores
em sala de aula no início do próximo
ano letivo. A previsão é de que até o
Carnaval o governo libere a
contratação da carga horária e o
processo prossiga. Considerando a
seleção em si, depois o período de
convocação e exames admissionais,
os aprovados estejam prontos em 19
de março. Segundo Altimari, cada
PSS é uma negociação com o
governo, “sempre desgastante”.

Como o PSS contrata por carga
horária e não pessoas, o pró-reitor
disse que é preciso fazer uma gestão
adequada das cargas horária
conforme as demandas dos
departamentos. Ele observa que há
departamentos com mais
necessidades urgentes do que outros,
daí a necessidade de gerir
adequadamente.

Ainda sobre os docentes, Altimari
destaca a Resolução PRORH/
PROPPG 004/17, que regulamenta a
atuação de docentes em programas
de pós-graduação stricto sensu no

Brasil e no exterior, que abre uma
série de possibilidades de mobilidade
do corpo de professores da UEL.

Já em relação aos servidores
técnico-administrativos, o pró-reitor
lembrou que a possibilidade de
contratar residentes técnicos ajuda
muito a suprir as necessidades
urgentes dos setores, que podem
contar com profissionais formados na
área para atuar, temporariamente, na
Universidade. Os primeiros residentes
vieram para o Direito e a Psicologia,
mas a Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (SETI)
ampliou o Programa, e a UEL já conta
com outros profissionais, como de
Serviço Social, Administração e
Jornalismo.

Campus – A grande maioria dos
estudantes circula pelo Campus
Universitário, um espaço famoso
pelas suas áreas verdes. O prefeito do
Campus, Dari de Oliveira Toginho
Filho, explica que o trabalho de
manutenção é ininterrupto, rotineiro
e cíclico, obedecendo a um
cronograma e a um planejamento.
Tal cronograma leva em conta que
janeiro seja um mês de férias letivas,
mas, no caso deste ano, não é o caso.
“Estamos atrapalhando as aulas”,
brinca o prefeito.

A Jardinagem (Divisão de
Jardinagem e Paisagismo) é a grande
responsável pela fama do verde do
Campus, mas seu trabalho vai muito
além da capina. E mesmo esta
trabalha com metodologia, e não
demanda (exceto, claro, emergências,
como uma árvore que cai sobre uma
via ou uma edificação). São 8 oito
ciclos anuais de capina. Dari explica
que o protocolo seguido prevê um
manejo de arborização que inclui
poda e erradicações necessárias. O
protocolo segue tanto uma Instrução
de Serviço da UEL quanto as
legislações ambientais existentes. O
prefeito conta que a fiscalização dos
órgãos ambientais é regular, com
vistorias a partir das demandas, e
eles autorizam o manejo adequado
conforme o caso. Este ano, por
exemplo, houve três quedas de
árvores. Dari destaca que o trabalho é
sempre conjunto e planejado com a
Secretaria de Meio Ambiente ou outro
órgão competente.

A metodologia prevê ainda os
tipos de corte, que podem ser com
trator (mais pesados), com
microtrator (preservando a grama) ou
com máquinas manuais, para um
“ajuste fino” – tudo dependendo da
situação. Outra equipe é responsável

pela varrição de vias. Dari explica que
uma das fragilidades da PCU está
neste setor, que possui uma equipe
cada vez menor (pelas
aposentadorias) e mais envelhecida.
A solução, para o prefeito, está na
mecanização do serviço. Ele lembra
ainda o quanto é necessária uma
integração com os responsáveis pela
manutenção das edificações – no
caso, por exemplo, de folhas que
caem sobre telhados e calhas – para
manter tudo em ordem.

Segurança – Para o prefeito do
Campus, a segurança na
Universidade deve observar quatro
diretrizes: gestão de pessoal,
tecnologia, avanço das ações e
percepção de segurança. A ideia de
gestão de pessoal se assemelha à do
pró-reitor de Recursos Humanos,
trabalhando com eficiência nos
pontos mais necessários. Uma das
mudanças foi a extinção de vigias em
postos fixos e a adoção do
patrulhamento móvel, além da
instalação (em 2017) de uma Central
de Segurança. Além disso, teve início
uma campanha de conscientização da
comunidade universitária para que
colabore, por exemplo, avisando a
Segurança no caso de notar pessoas
em atitudes suspeitas.

A UEL possui cerca de 100
agentes de segurança e conta com 3
viaturas e 7 motocicletas. Vale
lembrar que nem todos os 100 ficam
no Campus, pois a UEL está presente
em outros pontos pela cidade, como
o Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, a
Clínica Odontológica, o Escritório e o
Colégio de Aplicação, e os espaços da
Casa de Cultura (Ouro Verde, Cine
Com Tour, Divisão de Artes Plásticas,
etc.).

A tecnologia consegue estar
presente o tempo todo onde os vigias
não. A UEL dispõe de três classes de
câmeras, estrategicamente alocadas
em pontos de fluxo (rotatórias e
Restaurante Universitário, por
exemplo). Algumas são fixas, outras
têm menor ou maior grau de
movimento, ampliando o alcance.
Dari informa que mais câmeras
deverão ser instaladas em pontos de
ônibus, vias públicas e edificações.

Para os casos ocorridos apesar da
vigilância, a PCU informa as
autoridades policiais competentes,
com quem mantém uma rede de
informações que fornece um apoio
mútuo. Segundo Dari, furtos e
agressões físicas são os mais
freqüentes.

Integração – O prefeito do
Campus enfatizou que o trabalho em
parceria é um dos pontos altos de
uma gestão mais eficiente. Por
exemplo, tendo as equipes de

Segurança atuando em conjunto com
a Jardinagem e a Iluminação. Já a
parceria com a Polícia Militar existe
desde 2015, de uma forma que,
quando necessária, ela atenda mais
rápido do que se fosse chamada pelo
190. As relações entre a UEL e a PM
têm se estreitado e em via de mão
dupla, pois, segundo Dari, muitos
membros da Corporação são alunos
regulares da UEL ou comparecem
para participar de cursos ou
treinamentos específicos.

Finalmente, a Segurança leva em
conta a percepção da comunidade –

geral – e investe em seu
melhoramento constante. Com dados
estatísticos em mãos, a PCU vem
adotando novos protocolos e
registrando uma queda nas
ocorrências – este é a realidade
objetiva. Para a percepção,
novamente, salienta o prefeito, o
trabalho conjunto entre setores é
essencial. Quando a Universidade se
mostra um lugar em atividade
constante, policiada, cuidada, limpa
e iluminada, ela naturalmente inibe
a disposição em cometer crimes dos
mal intencionados. “Isto não é teoria,

é algo baseado em pesquisas”, afirma.
Transportes – A exemplo de

outros setores da PCU, a Divisão de
Transportes enfrenta suas
dificuldades com metodologia. A frota
conta com 140 veículos, entre
maquinaria da Fazenda Escola,
Hospital Universitário e outros. Mas o
número de motoristas caiu de 36
para 14 de 8 anos para cá. Assim, a
Divisão atua em três frentes:
transportes agendados, fixos e de uso
oficial. Os agendados são os que
atendem às atividades acadêmicas
(prioritárias) e administrativas. Os fixos
são os que transportam malote,
materiais, atendimento ao Sebec
(Serviço de Bem Estar à Comunidade),
entre outros. Agendados e fixos só
podem ser feitos por motoristas da
PCU. Já os de uso oficial são aqueles
em que o próprio servidor que
necessita do serviço dirige o veículo.

Na avaliação do prefeito do
Campus, o maior problema
relacionado ao transporte, na UEL,
refere-se, na realidade, ao trânsito e
às vagas de estacionamento no
Campus. O fluxo à noite na rotatória
do Centro de Ciências Humanas, por
exemplo, tem sido um desafio,
porque passam por ali veículos que
vêm de três centros de estudo com
aulas e outras atividades acadêmicas
noturnas, além dos ônibus e vans
escolares de várias cidades, táxis,
transportes privados e públicos.
Segundo Dari, estão sendo feitos
estudos para melhorar os pontos
mais críticos.A UEL possui cerca de 100 agentes de segurança e conta com 3 viaturas e 7 motocicletas

A Jardinagem trabalha com metodologia, e não demanda; são 8 ciclos anuais de capina

A UEL antecipou o processo de contratação para garantir a presença dos professores
em sala de aula no início do próximo ano letivo, que começa em 19 de março


