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RESUMO 
 
O presente texto versa sobre o processo de estruturação, lutas 
e perspectivas para o próximo período em torno da política de 
carreira docente na Universidade do Estado do Pará. Trata-se 
de uma análise documental a partir da base legal dos planos 
de carreira da universidade e dos documentos do sindicato dos 
docentes da universidade. Constata-se avanços no histórico de 
desenvolvimento da carreira docente, sempre articulados e 
condicionados com as mobilizações docentes. Por fim, as 
perspectivas que se lançam para a categoria se colocam no 
campo da ampliação da organização sindical para garantir a 
valorização da carreira docente. 
 
Palavras-chave: Educação superior. Política de carreira 
docente. Universidade do Estado do Pará. 
 
ABSTRACT 
 
This text explores the process of structuring, struggles and 
prospects for the next period around of teacher policy in the 
Pará State University. It is a documentary analysis from the 
legal basis of the university's career plans and of union 
documents of university teachers. There has been progress in 
the development history of the teaching profession, always 
articulated and conditioned with teaching demonstrations. 
Finally, the perspectives that are launched for the category are 
placed in the field of expansion of trade union organization to 
ensure the enhancement of the teaching career. 
 
Keywords: Higher education. Teaching career policy. Pará 
State University. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo trata da organização da carreira docente na Universidade do Estado 

do Pará (UEPA), assim como dos processos de luta travados entorno da carreira desde a 

sua estruturação organizacional, em 1997, até 2012 quando se deflagrou a última greve. 

Aborda também o que se espera para o próximo período no que diz respeito ao objeto em 

questão: um novo plano de carreira docente na UEPA. 

A observação acerca das precárias condições de trabalho docente ofertadas na 

instituição motivou a problematização da organização da carreira docente. Nesse sentido 

questionou-se: Como se organizou a carreira docente na Universidade do Estado do Pará 

desde a sua estruturação em 1997 até o ano de 2012? Quais as perspectivas para a 

Carreira Docente na UEPA após 2012? 

Em virtude de tais questionamentos este artigo objetiva apresentar a 

organização, as lutas e as transformações da carreira docente na UEPA e as perspectivas 

para o próximo período no que tange as novas transformações na carreira docente. 

O referencial teórico utilizado para localização e análise no plano geral das 

contradições sociais, políticas e educacionais consolidou-se com Mancebo, Chaves, Maués 

e Silva Júnior e o corpo documental constitui-se dos planos de carreira, notas públicas dos 

processos de luta dos docentes e dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 

1 O CONTEXTO DE CONDUÇÃO EDUCACIONAL PARA O ENSINO SUPERIOR 

PÚBLICO 

 

As contradições sociais, políticas e educacionais expostas por Mancebo, Maués 

e Chaves (2006) e Silva Júnior, Anelli Júnior e Mancebo (2014), que se aprofundaram, em 

nível de mundo, a partir da década de 1970 com a crise do modelo Fordista-Taylorista de 

produção, impulsionaram uma reestruturação no regime de acumulação capitalista 

condicionando um reordenamento das políticas econômica e social em resposta à 

decadência da lógica Keynesiana de administração do Aparelho de Estado e de sua 

consequente relação entre público e privado. 

Na necessidade de uma saída para essa crise os neoconservadores defenderam 

o retorno da regulação por meio do mercado, ou seja, a não intervenção estatal na 

economia e a "[...] diminuição dos gastos públicos e dos investimentos em políticas sociais." 

(MANCEBO; MAUES; CHAVES, 2006, p. 39). O Neoliberalismo então passou a ser 
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difundido como única política de Estado viável para a sociabilidade humana no período pós 

1970. 

Na década de 1980 o contexto brasileiro foi distinguido pelo processo de 

redemocratização: da transição do poder político das mãos dos militares para a sociedade 

civil, da saída de uma ditadura militar para uma "quase democracia". Foi chamada de 

“década perdida”, marcada também pela estagnação da economia, pelo descontrole da 

inflação e pelo crescimento da dívida externa e interna. O Estado era visto como estrutura 

falida e ineficiente no cumprimento dos direitos sociais. (SILVA JÚNIOR; ANELLI JÚNIOR; 

MANCEBO, 2014).  

O ideário Neoliberal só adentrou com força no Brasil na década de 1990, quando 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995, iniciou um conjunto de 

reformas no aparelho de Estado com foco para as privatizações3. Cano (1994 apud SILVA 

JÚNIOR; ANELLI JÚNIOR; MANCEBO, 2014) alega que a administração, em 1980, era um 

desastre no âmbito das finanças, motivo pelo qual o discurso privatista, de superioridade do 

privado sobre o público, sobressaia. 

A educação superior sofreu consequências em virtude dessa reordenação do 

mundo do trabalho; o conjunto de reformas no Estado se utilizou de medidas jurídico-

políticas para viabilizar, em maior ou menor escala, as reformas no sistema educacional. A 

privatização, a racionalização de recursos, a adoção de avaliações de matriz gerencial, o 

modelo de gestão flexibilizada para o corte de custos e as reformas curriculares, foram 

ações que tiveram expressão no âmbito do trabalho docente e na definição de novos 

estabelecimentos de ensino que não enfatizassem o tripé educativo, mas privilegiassem 

contratos de trabalho flexíveis, mais ágeis, econômicos, temporários. (MANCEBO, 2010) 

Os trabalhadores tiveram de assumir a responsabilidade por sua própria 

formação para se tornarem empregáveis diante destas relações de trabalho flexíveis e 

instáveis. Os conhecimentos transmitidos tornaram-se mercadorias de forma que o 

profissional deveria apresentar maior variabilidade possível. Tratou-se da culpabilização do 

professor diante do seu eventual fracasso no mercado de trabalho. (SILVA JÚNIOR; ANELLI 

JÚNIOR; MANCEBO, 2014) 

                                                           
3
 No período de 1995 a 2000, as empresas privatizadas pelo Governo Federal foram: 1995 – 

ESCELSA, COPENE, CPQ, CQR, SALGEMA, NITROCARB, PRONOR; 1996 – POLIPROP, 
KOPPOL, LIGHT, DETEN, POLIBRASIL, EDN, Rede Ferroviária Federal - RFF (OESTE), RFF 
(SUDESTE), RFF (SUL), RFF (Tereza Cristina), RFF (CENTRO-LESTE); 1997 – CVRD, CODESP, 
RFF (NORDESTE), MERIDIONAL; 1998 – CDRJ (Porto de Angra dos Reis; Porto de Sepetiba; Porto 
do Rio), CDES (Cais de Capuaba; Cais de Paul), RFF (SP), EMBRATEL, TELESP, CENTRO SUL 
(Telefonia), NORTE LESTE (Telefonia), TELESP CEL, SUDESTE CEL, TELEMIG CEL, CELULAR 
SUL, NORDESTE CEL, LESTE CEL, CENTRO-OESTE CEL, TELENORTE CEL, GERASUL, 
GUARARAPES; 1999 – GUARARAPES, CODEBA; 2000 – BANESPA, PETROBRÁS. (ANUATTI 
NETO et al., 2005, p. 171-172) 
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Todas estas medidas foram políticas fundamentadas no ideário Neoliberal para o 

sucateamento do serviço público e a transferência da responsabilidade do Estado para o 

setor privado. Conforme Mancebo (2013), a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), de 1996, trouxe esse sentido eximindo a obrigatoriedade da pesquisa e 

extensão em Instituições de Ensino Superior (IES), possibilitando de maneira mais fácil o 

processo de expansão das IES privadas. 

A expansão das IES públicas também foi uma política acertada para o projeto 

neoliberal na medida em que se dava de forma desigual, mantendo-se a característica de 

universidade com obrigatoriedade de garantir pesquisa, ensino e extensão, contudo 

vivenciando cortes nos orçamentos, não liberação de recursos, não efetivação de 

professores, e o crescente aumento no número de matrículas e cursos, conforme salienta 

Mancebo (2010). 

Estas medidas incidem sobre o quadro docente e faz com que eles tomem para 

si, individual ou coletivamente, a tarefa de captar recursos (públicos ou privados) suscitando 

privatização das agendas de pesquisa, quebra da autonomia acadêmica, competição entre 

os pares e entre outras coisas mais, a ampliação de atividades docentes (pedido de 

financiamento, gestão dos recursos, relatórios, prestação de contas) que implica na 

extrapolação da jornada de trabalho e na intensificação do trabalho docente acompanhada 

também de perdas salariais decorrentes dos cortes no orçamento e estruturas de trabalho 

sucateadas. 

A produtividade acadêmica atualmente exigida aos docentes inseridos em 

programas de pós-graduação stricto sensu, que assenta parte do corpo docente na lógica 

mercadológica de pesquisa e, consequente, captura de sua subjetividade afastando-os da 

luta político-sindical, tem relação com o processo de privatização interna das Universidades 

públicas. (MANCEBO, 2010) 

Nesse sentido, o espaço aberto para as empresas que tem interesse nas 

inovações produzidas pela academia se alarga, de forma que os investimentos de empresas 

privadas em pesquisas nas Universidades públicas se ampliam, isentando a 

responsabilidade do Estado em garantir o financiamento nesse setor e torna os professores 

responsáveis pelo desenvolvimento estrutural da Universidade. (MANCEBO, 2013) 

Em meio a todas estas determinações da dinâmica do capital no interior das 

Universidades é que se coloca a necessidade de debater a política de carreira docente. A 

base legal que rege o desenvolvimento do docente na Universidade e que deveria ser um 

estímulo para a profissão, atualmente vem se tornando uma política secundarizada e 

desvalorizada. 
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Tavares (2011) ao investigar as relações de trabalho entre os docentes da UEPA 

expôs um quadro crescente de precarização nessas relações com centralidade para os 

vínculos trabalhistas sob a forma de contrato temporário, tais como: intensificação, avaliação 

interna e externa, flexibilização do contrato de trabalho e infere essas relações como a “[...] 

demolição das condições de trabalho, sobretudo, da garantia dos direitos trabalhistas.” 

(TAVARES, 2011, p. 216) 

Tavares (2011) constatando em seu estudo sobre as condições precárias dos 

docentes de contrato temporário menciona que o vínculo institucional diferenciado entre 

estes e os docentes efetivos imprime distintas condições de trabalho. Aos docentes 

temporários cabem condições inferiores às dos efetivos, em virtude destes se encontrarem 

descobertos pelo Plano de Carreira, Cargos e Salários da universidade.  

Porém, embora se reconheça que as condições ofertadas aos efetivos sejam 

superiores, tal fato não significa que estes possuem a estrutura necessária para a 

intervenção docente qualitativa no ensino superior. Estar submetido ao PCCS é sim um fator 

positivo, entretanto é necessário avaliar de conjunto em que nível esse fator proporciona 

melhorias tendo em vista as condições organizacionais e estruturais da instituição de ensino 

em questão, portanto, é imprescindível conhecê-las. 

 

2 AS TRANSFORMAÇÕES E PROCESSOS DE LUTA NO PLANO DE CARREIRA 

DOCENTE DA UEPA DE 1997 A 2012 

  

A UEPA é uma instituição criada em 1993 a partir da fusão de Escolas e 

Faculdades Superiores existentes em Belém4. Obteve a autorização de funcionamento por 

meio do Decreto Presidencial s/n, de 04 de abril de 1994, contudo apenas em 1997 é que foi 

sancionada a Lei Estadual n. 6.065, de 01 de agosto de 1997, em que ficou definida sua 

Estrutura Organizacional e o Plano Especial de Cargos e Salários (PECS). (UEPA, 2007; 

PARÁ, 1997) 

O PECS fixou a carreira docente em quatro classes: Auxiliar, Assistente, Adjunto 

e Titular. Cada classe, com exceção a classe de Titular, foi estratificada em quatro níveis. 

Dessa forma, para se desenvolver na carreira docente a progressão ocorria de duas 

maneiras: entre níveis e entre classes.  

A primeira, chamada de progressão horizontal, poderia ser realizada no 

interstício de 2 anos entre os níveis de uma classe, o que implicava na diferença salarial de 

um nível para o outro, de 5% no vencimento básico. A segunda, intitulada progressão 

                                                           
4
 Cf. Lei Estadual n. 5.747, de 18 de maio de 1993. 
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vertical, permitia ao docente ascender de classe sem considerar intervalo de tempo, desde 

que obtivesse a titulação exigida para a classe seguinte. A diferença salarial no trânsito do 

nível final de uma classe para o nível inicial da classe seguinte ficou estabelecido no 

acréscimo de 10% sobre o vencimento básico (ver Quadro 1). (PARÁ, 1997) 

 

Quadro 1 – Estruturação, vagas e progressão salarial da Carreira Docente na UEPA nos 
Planos de 1997 e 2006 
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PCCS 2006 

Classe Nível Qtd. Vagas Classe Nível Qtd. Vagas 

Progressão 
entre níveis: 
aumento de 

  
   5% 

no 
vencimento 

base 

Progressão entre 
níveis: aumento de 

    
    5% 

no 
vencimento 

base 

Auxiliar I, II, III, IV 

550 

Auxiliar I, II, III, IV 225 

Assistente I, II, III, IV Assistente I, II, III, IV 490 

Adjunto I, II, III, IV Adjunto I, II, III, IV 200 

Titular Titular 35 

Total 550 Total 950 

   Fontes: PARÁ (1997; 2006). 

 

À classe de Titular não foi atribuída níveis e a progressão para tal foi constituída 

por Concurso Público de Provas e Títulos com exigência do título de doutor ou livre docente 

e experiência no ensino superior de, no mínimo, cinco anos. 

Do regime de trabalho fixaram-se três: Tempo Parcial (TP) correspondente à 20h 

semanais de trabalho, distribuídas entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas de aulas efetivas 

semanais; Tempo Integral (TI) correspondente à 40h semanais de trabalho, distribuídas 

entre 16 (dezesseis) e 28 (vinte e oito) horas de aulas efetivas semanais e; Tempo Integral 

com Dedicação Exclusiva (TIDE). Este último fazia acrescer sobre o seu vencimento básico 

50% acima do 40h sem Dedicação Exclusiva. (PARÁ, 1997) 

  No momento de criação do PECS, a Universidade do Estado do Pará ainda 

dava os primeiros passos na construção de sua identidade, de forma que em 1997 a oferta 

de cursos ainda era muito baixa. No período de dez anos é possível observar, por meio dos 

dados estatísticos do INEP expressos na Tabela 1, o quanto a UEPA expandiu no número 

de cursos e, consequentemente, em suas matrículas na graduação presencial, assim como 

o seu quadro docente. 

 

Tabela 1 - Expansão de cursos, das matrículas e das funções docentes em exercício e 
afastados na graduação presencial - UEPA - 1997 e 2006 

Ano Cursos 
Matrículas 

[A] 
Funções Docentes 

[B] 
A/B 

1997 17 3.852 752 5,1 

2006 73 10.345 761 13,5 

∆ (%) 
97-06 

329,4 168,5 1,2 164,7 
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Fontes: INEP (1999; 2006). 

 

É possível visualizar que a expansão no número de funções docentes não 

acompanhou o movimento das demais colunas - Cursos e Matrículas na Graduação 

Presencial. Enquanto que no período em análise o número de cursos aumentou em 329,4% 

e o número de matrículas em 168,5%, o número de funções docentes (em exercício e 

afastados), não apresentou aumento significativo, ou seja, não acompanhou a expansão da 

universidade.  

Tal dado implica, diretamente, sobre as condições materiais do trabalho docente 

frente a essa expansão. O aumento no número de cursos e matrículas remete, 

necessariamente, à efetivação de mais professores, que no período de 10 anos fechou 

irrisórios 1,2%.  

Mancebo (2010) salienta para esta política de expansão desigual das IES 

públicas com vistas a degradação do espaço público. Tendo em vista o não aumento no 

número de funções docentes na mesma progressão que o número de cursos e matrículas, a 

relação Matrículas por Função Docente de 1997 a 2006 se ampliou em 164,7%, levando o 

docente a assumir diversas funções ao mesmo tempo, não efetivando de forma qualitativa o 

serviço público e estabelecendo socialmente um ideário negativo sobre o mesmo.  

Somado a este panorama que nos anos anteriores a 2006 realizava movimento 

apenas crescente, colocava-se a questão salarial pautada pelos Sindicatos dos Docentes e 

dos Técnico-Administrativos da UEPA (SINDUEPA e SINTAUEPA) em nota de 

esclarecimento sobre a greve geral destas duas categorias deflagrada no ano de 2005. 

 

Na última Greve dos Docentes da UEPA, ocorrida no ano passado, foram 62 dias ao 
todo, período de 24 de agosto a 26 de outubro de 2004, esta categoria reivindicava 
53,53% de perdas nos seus salários, tendo como base apenas nos últimos 6 anos. 
[...] tanto o SINDUEPA quanto o SINTAUEPA encaminharam documento em maio 
de 2005, no período da Data-base do funcionalismo público estadual, reivindicando 
um reajuste salarial de 39,06%, considerando a diferença da reivindicação passada 
que não foi atendida de 53,53% [...]. (SINDUEPA; SINTAUEPA, 2005, p. 01-02). 

 

As categorias, que já haviam deflagrado greve no ano de 2004 em virtude do 

arrocho salarial, retomaram o posicionamento de luta no ano de 2005, devido o não 

cumprimento do Governo do Estado com o acordo ajustado ao final da greve anterior.  

Conforme a nota emitida pelos sindicatos, o próprio Governo do Estado admitiu 

em rodada de negociação que os docentes graduados, especialistas e mestres da UEPA 

tinham salários 32% inferior aos salários da educação básica, categoria a qual não possuía 

plano de cargos e salários, tal como os docentes e técnicos administrativos da UEPA. 

Dentro desse contexto a pauta geral de reivindicações nesse processo de greves 

(2004-2005) na UEPA incluía:  
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[...] a necessidade de efetivos investimentos financeiros e de Infra-estrutura nas 
áreas do Ensino, Pesquisa e Extensão, tanto na capital como no interior.  
Registrando, que nos Campi interiorizados, na sua grande maioria não existem 
bibliotecas, laboratórios, e muito menos a manutenção dos laboratórios de 
Informática. Havendo urgência em incentivar à política de bolsas para a Iniciação 

Científica, Monitoria, Campus Avançado, como extensão universitária para o Interior 
do Estado, em cumprimento ao Art. 207 da Constituição Federal que trata da 
exigência da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. (SINDUEPA; 
SINTAUEPA, 2005, p. 03-04, grifo nosso). 

 

Das reclamações expostas, cabe ressaltar a exigência acerca da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão tendo em vista a demanda 

colocada da expansão universitária, em particular na UEPA, pois “Sua história é marcada 

por um processo de interiorização acentuado” (UEPA, 2007, p. 11.), como dantes visto, não 

acompanhado da elevação do quantitativo de docentes e o investimento em infraestrutura, o 

que debilita o tripé universitário em virtude da necessidade imediata de garantir o ensino às 

novas matrículas recebidas, o mínimo indispensável. 

Desse levante instaurado pelo movimento dos docentes e dos técnico-

administrativos, outra pauta colocada já na greve de 2004 foi a reestruturação do PECS de 

1997. Com o vencimento base defasado e a necessidade de melhores condições de 

trabalho, em 2005, após o processo de greve, obteve-se uma vitória com a aprovação do 2º 

Plano de Carreira dos docentes e técnico-administrativos da UEPA, em 20065. (SINDUEPA, 

2012) 

A partir de então no Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) foi previsto um 

aumento no quantitativo geral do quadro docente. No documento de 1997 a previsão geral 

era de no máximo 550 docentes efetivos, já no plano de 2006, este efetivo se ampliou em 

400 novas vagas, totalizando 950, ou seja, em 72,7%. O que não aconteceu de forma 

imediata, mas que colocou a necessidade urgente de novos concursos públicos. 

Embora essa ampliação conquistada na luta tenha representado um avanço 

para a Universidade, em especial para os docentes, tal medida veio acompanhada da 

fixação do quantitativo de vagas por classe, fator que se colocou como mais uma condição 

para a progressão vertical. Naquele momento essa condição não se colocava como um 

impedimento para a progressão vertical dos docentes, tendo em vista que em 2006 a 

Universidade contava com apenas 315 docentes titulados entre mestres e doutores, e as 

vagas para estes titulados no âmbito das classes em que cabiam (assistente e adjunto), 

somavam 690. (UEPA, 2007; PARÁ, 2006) 

As conquistas obtidas nas greves de 2004 e 2005 impulsionaram a realização de 

dois concursos públicos, o primeiro em 2007 e o segundo em 2010. O número de vagas 

                                                           
5
 Cf. Lei n. 6.839, de 15 de março de 2006. 
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disponibilizadas por ambos os editas somou o quantitativo de 411 para o interior e a capital, 

o que, em tese, preencheria o quantitativo de vagas previsto no PCCS. A problemática 

gerada deu-se no particular da titulação exigida para estes concursos públicos, 

majoritariamente vagas para mestres e doutores, os quais adentrariam na carreira ocupando 

as vagas de assistentes e adjuntos fixadas no PCCS, respectivamente, em 490 e 200. Isto 

deu início ao processo de impedimento da progressão vertical da classe de assistente para 

adjunto, pois mesmo cumprindo os critérios pré-estabelecidos de titulação, as vagas 

disponibilizadas foram e ainda são insuficientes.  

O processo de expansão da Universidade no decorrer dos anos posteriores ao 

processo de luta em 2004 e 2005, demonstrado na Tabela 2, permaneceu crescente, 

embora tenha havido baixa nas matrículas em 2009. Entretanto, na análise do período de 

2007 a 2011 é possível aferir que a expansão se deu de maneira mais equiparada. A 

relação Matrículas/Função Docente no período de 5 anos quase não se alterou. 

Nesse sentido, o novo processo de luta iniciado pelos docentes em 2012 e teve, 

fundamentalmente, como pautas: 1. O reajuste salarial, pois conforme o SINDUEPA (2012) 

o piso salarial do docente da UEPA estava inferior ao do professor sem graduação da 

educação básica da Secretaria de Educação do Estado do Pará6; 2. A revisão do conteúdo 

do PCCS, pois “[...] constava no texto da Lei que a mesma deveria ser revisada a cada dois 

anos após ter sido sancionada” (SINDUEPA, 2012, p. 03), o que não ocorreu aglutinando 

até 2012 mais de seis anos de perdas no salário e na carreira e; 3. A realização de novo 

Concurso Público, pois o crescimento nas funções docentes acima demonstradas se deu 

por meio de concurso apenas em 2007 e 2010 e ainda havia vagas para serem preenchidas 

no PCCS, tendo em vista que muitos docentes eram temporários (substitutos e horistas). 

 

Tabela 2 – Expansão de cursos, das matrículas e das funções docentes em exercício e 
afastados na graduação presencial – UEPA – 2007-2011 

Ano Cursos 
Matrículas 

[A] 
Funções 

Docentes [B] 
A/B 

2007 72 11.081 890 12,4 

2008 71 12.544 946 13,2 

2009 83 8.205 994 8,2 

2010 87 12.440 1.132 10,9 

2011 103 15.081 1.200 12,5 

∆ (%) 07-11 43,6 36,1 34,8 0,8 

Fontes: INEP (2007; 2008; 2009; 2010; 2011). 

 

                                                           
6
 O vencimento básico dos docentes da UEPA, em 2012, estava fixado em R$ 1.244,00 (auxiliar I 

40horas). No mesmo ano o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, estabelecido por meio da Lei n. 11.738/08, era de R$ 1.451,00. 
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A greve dos docentes e técnicos administrativos de 2012, que perdurou 41 dias, 

obteve como vitórias: 1. O reajuste salarial que passou a ser anual e correlacionado com o 

reajuste do piso nacional do magistério; 2. A realização de novo concurso público, que 

ocorreu em fins de 2012 e; 3. O indicativo para a reestruturação do PCCS. Este último, até o 

presente momento não foi reestruturado, mantendo a problemática de impedimento de 

progressão vertical para a classe de adjunto com uma fila de espera de mais de 100 

docentes. 

Os dados acima expostos por meio das tabelas 1 e 2 evidenciam que o processo 

de expansão na UEPA se deu fortemente e de forma desencadeada na transição dos 

séculos XX para XXI, acompanhando o movimento geral destacado pelas autoras Mancebo 

(2010) e Mancebo, Maués e Chaves (2006), momento em que o projeto neoliberal se 

intensificou no Brasil e promove o sucateamento do setor educacional público ampliando a 

defesa da privatização. 

Entretanto, a Universidade do Estado do Pará, após os períodos de lutas 

travadas pelos servidores em 2004/2005, garantiu uma quase equiparação na elevação nos 

números de cursos, matrículas e funções docentes promovendo certa estabilidade na 

relação entre estes três segmentos. Há que se destacar, que estes números retratam 

apenas uma parte da realidade, portanto não a totalidade das problemáticas vivenciadas 

pelos docentes com a Carreira efetiva na UEPA.  

 Toda esta discussão sobre cargos, carreira e remuneração, condições de 

trabalho, ou, em síntese, sobre a garantia de direitos, seja para os docentes, os discentes 

ou os técnicos (relação de direitos entrelaçada), perpassa pela discussão do financiamento 

da Universidade por parte do Governo do Estado do Pará. Questão esta que merece ser 

investigada a fundo, pois as contradições na prática cotidiana que se vivenciam na 

Universidade do Estado do Pará são profundas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No plano imediato o que se espera para a Carreira docente na UEPA é a sua 

reestruturação. A proposta lançada em abril de 20127 não contemplou os anseios da 

categoria, pois apresentou poucos avanços para consolidar uma política ampla no que diz 

respeito à Carreira do Magistério Superior no Estado do Pará.  

O elemento fucral na efetivação de um plano de carreira é a progressão do 

servidor. Nesta proposta, mantém-se a progressão vertical condicionada ao número de 

                                                           
7
 Cf. Consun recebe proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários. Disponível em: 

<http://www.uepa.br/portal/ascom/ler_detalhe.php?id_noticia=1861234>. 
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vagas dentro das classes, ou seja, mesmo que o conjunto dos professores concluam seus 

cursos de doutorado, não será permitido a todos irem à classe de Adjunto. A criação da 

classe de Associado (apresentada na proposta para ficar entre o Adjunto e o Titular) só terá 

validade se acompanhada de uma política de livre progressão entre as classes, restritas aos 

títulos e avaliações de desempenho estabelecidas entre o conjunto da categoria. 

A demanda mais sentida pela categoria docente, na atual mobilização que se 

iniciou em 2015, diz respeito ao regime de trabalho. A partir dos concursos públicos de 

2007, 2010 e 2012, quase metade do quadro docente efetivo da UEPA é de jovens 

professores, muitos dos quais recém mestres e doutores. Desta forma, a luta pela 

Dedicação Exclusiva se tornou uma realidade necessária para fixar o docente com a 

perspectiva de efetivar o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. 

A comissão responsável por formular a nova proposta de PCCS foi 

reconfigurada após a greve de 2012, no início de 2015 veio a público a proposta construído 

pela nova comissão e, de pronto, verifica-se alguns atrasos na nova proposta. Nesse 

sentido, o que se perspectiva para o próximo período, frente às contradições que se 

aprofundam na Universidade é a instauração de um novo processo de lutas e a necessidade 

do fortalecimento da estrutura sindical - SINDUEPA - alinhado ao projeto de Universidade 

construído, desde a década de 1980, pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 

de Ensino Superior (ANDES-SN). 
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