
À Excelentíssima Senhora Diretora do Campus Cornélio Procópio -  

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

Referência: Solicitação de esclarecimentos formais e documentais sobre 
adestruição reforma construção de estacionamento e projeto de uma nova 
quadra no espaço da Universidade. 

 Nós acadêmicos da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP-Campus 
Cornélio Procópio sito na Rodovia PR 160 – km 0 – Cornélio Procópio, por meio de 
nossos representantes discentes solicitamos à Direção do Campus os documentos de 
tramitação do projeto de construção do novo estacionamento que foi construído no local 
da antiga quadra esportiva do Campus. 
 Nossos questionamentos fazem parte de uma proposta de Universidade livre onde se 
concretize o projeto universitário de participação efetiva de todos nos processos de 
discussãopara tomada de qualquer decisão sobre os rumos que a instituição pretende dar 
a formação intelectual, profissional e humana a todos que por aqui passam e se formam, 
entendendo dentro disso que o incentivo a práticas esportivas fazem parte desse projeto 
integral de pessoa humana formada na UENP. 

 Solicitamos, portanto, por parte da direção da UENP/CP a apresentação da 
documentação referente ao ano de 2009, aprovado em congregação sobre o parecer do 
estacionamento, sendo estes: 

 Ata da reunião da Congregação onde aprovou-se a obra - decisão de uma 
cobertura e futuro estacionamento,  com assinatura do diretor do Campus na época 
e assinatura  dos representantes necessários para devida decisão. 

 Documentos referentes a obra como notas fiscais da construção; empresa 
prestadora de serviços;  

 Documentos referente a liberação do recurso financeiro; 
 Entendemos que assim como todos os espaços públicos a quadra de nossa 
universidade traz consigo uma história que foi selada entre o Estado e a sociedade 
acadêmica. A quadra da Universidade por anos foi utilizada pelos alunos que ali 
exercitavam-se por conta da existência da disciplina de Educação Física. Paulatinamente, 
a matéria foi dissociada da grade curricular e a quadra, por fim esquecida, se hoje não há 
projetos, jogos ou dinâmica de qualquer natureza naquele espaço, certamente é por conta 
de não haver possibilidades de frequentar o local, que com o passar dos anos se 
deteriorou com o tempo. 

 Nosso principal questionamento é se houve participação discente dentro dessas 
reuniões, e se houve quantas reuniões foram necessárias para que essa atitude fosse 
tomada. Acreditamos que por se tratar de uma discussão de efeito coletivo seja 
necessário um debate amplo e transparente junto aos estudantes, que no caso são os 
maiores interessados. 
 Sobre a existência de tramite de um projeto para construção de uma quadra 
poliesportiva e de uma concha acústica nas estruturas da Universidade, porém, em outro 
local, solicitamos da Direção que disponibilize e apresente aos estudantes oprojeto de 
construção da nova quadra, o quanto será investido no projeto, a previsão de construção 
da mesma, o local onde será construído, a fonte orçamentária de recursos para a obra e 
quais os representantes administrativos da UENP e da esfera governamental que está na 
vanguarda e no direcionamento desse projeto. 
 Propomos, portanto, antes de qualquer manifesto, ou solicitação mais contundente a 
oportunidade de se estabelecer um diálogo unilateral entre administração e estudantes, 
para que seja nos possibilitado a oportunidade de aceitarmos ou não as decisões que são 

http://www.tudobox.com/138/modelo_de_abaixo-assinado.html


tomadas e que afetam direta ou indiretamente todos aqueles que estão na Universidade 
hoje e os que ainda estarão. 
 A diminuição dos investimentos em ensino superior público significou a redução do 
papel da universidade pública e gratuita como o lugar da sociedade que tem por função 
produzir teoria e novos conhecimentos socialmente relevantes, empobrecendo a oferta do 
ensino e limitando o incentivo a pesquisa e a extensão, desanimando o pensamento 
crítico que cabe a universidade conservar.  Uma Universidade vazia de teoria e pesquisa, 
oca e mal fundamentada nos poucos debates a que se propõe participar. Acadêmicos 
alienados da realidade de seu país, alheios aos encaminhamentos políticos, ideológicos e 
econômicos a que está inserido. Profissionais passivos que não questionam as 
desigualdades, que não reivindicam ao menos uma educação melhor para seus filhos. 
Um cidadão que fecha os olhos ante a pobreza e a fome alheia e aceita a miséria social 
como algo corriqueiro e normal. É nesse processo de formação acadêmica e de 
legitimação das desigualdades sociais, que nossas universidades públicas foram 
submetidas, retirando da Educação Superior a sua importância de espaço de formação 
intelectual e de consciência social, como acadêmicos da UENP não aceitamos essa 
realidade e esse descaso com a educação brasileira e com quem se apresenta para lutar 
por ela, portanto todos os documentos e prestações aqui solicitados partem do princípio 
da necessária e urgente luta coletiva de toda sociedade em busca de melhorias para a 
nossa educação, e é junto que queremos alcançar tal objetivo, mas, para isso primeiro 
reivindicamos o nosso direito de poder reivindicar e compreender o que está posto e o 
que mais pode ser feito e como podemos ajudar. 
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