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• 1987 no Brasil
12 de junho de 1987

25 de junho de 1987

O presidente Sarney
anuncia o Plano Bresser.

O ônibus de Sarney leva vaia e
pedras no Rio de Janeiro. Duas
pessoas são presas com base na
Lei de Segurança Nacional.

30 de junho de 1987
Quebra-quebra de 62 ônibus no Rio de Janeiro revoga o aumento da tarifa.

07 de julho de 1987
Comícios reúne 5 mil em Brasília e 35 mil
em São Paulo por eleição presidencial em
1988.

18 de setembro de 1987
12 de agosto de 1987
11 de julho de 1987
A União Democrática Ruralista (UDR) faz marcha de 30 mil
em Brasília, contra a proposta
de reforma agrária em debate
na Constituinte.

Dois mil manifestantes levam à Constituinte projetos de emenda popular.

Morre o general Golbery do
Couto e Silva, o criador do
Serviço Nacional de Informações (SNI).

29 de setembro de 1987
Um aparelho para tratamento de câncer abandonado no prédio desativado do Instituto Goiano
de Radioterapia é arrebentado num ferro-velho
a marteladas. Dentro é encontrada uma cápsula azul, semelhante a purpurina, que emite luz
mesmo no escuro, o Césio 137, um poderoso
elemento radioativo que passou de mão em mão
durante cinco dias e deixou 16 pessoas em estado grave - três delas morreriam mais tarde.

08 de outubro de 1987
A primeira greve na história do Banco Central
atinge oito estados.

11 de dezembro de 1987
15 mil aeronautas e 45 mil aeroportuários fazem greve nacional de 48 horas.

18 de dezembro de 1987
Comício para que as diretas sejam realizadas em 1988 reúne
15 mil no Rio de Janeiro.

• Gestão 1987-1989

APUFPR participa da Constituinte
e avança na discussão da carreira
No dia 15 de maio de 1987, toma
posse a 14° Diretoria da APUFPR, presidida pelo professor José Borges Neto. A
nova gestão, também oriunda do Movimento dos Professores, dá sequência
às iniciativas de redemocratização da
Universidade e da sociedade brasileira
e prioriza também as ações voltadas
para a discussão e defesa de um projeto de educação superior pública, gratuita, de qualidade e competente.
A eleição e posse da diretoria
ocorrem logo após o fim da greve de
1987, que teve como grande conquista a aprovação da lei do Plano Único
de Classificação e Redistribuição de
Cargos e Emprego (PUCRCE). Cabe,
assim, à nova gestão acompanhar as
discussões sobre os ganhos e perdas
proporcionados pelo plano e lutar por
uma transposição correta para a nova
carreira.
O governo exigia que os professores fizessem a opção formal pelo novo
plano até setembro de 1987. Apesar
dos benefícios do projeto – valorização
da dedicação exclusiva, com a gratificação de 40% sobre o vencimento
básico, e o incentivo à formação acadêmica, com benefício de 15% para os
professores com mestrado e 25% para
os com doutorado – a adesão levaria
à perda da aposentadoria integral dos

Informativo da APUFPR - 1987

estatutários e da gratificação de 20%
para nível superior.

REGIME DE TRABALHO

O PUCRCE previa a existência de
apenas dois tipos de regime de trabalho: dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40h semanais de
trabalho em dois turnos diários, e o
tempo parcial de 20h. Além disso, o
Plano admitia a contração, em caráter
excepcional, de professores com o regime de 40h, sem dedicação exclusiva,
com a aprovação do conselho superior
da instituição.
O presidente da APUFPR na gestão
1987-1989 explica que o movimento
docente era contrário à existência do
regime de trabalho de 40h sem dedicação exclusiva na UFPR. “Nossa posição
tinha como princípio a defesa de que
a Universidade não pode servir como
bico para ninguém. Ao contrário, deve
ser o espaço no qual os docentes podem se dedicar por inteiro e realizar
com qualidade suas atividades de ensino, pesquisa e extensão” critica Borges. Conforme o docente, era incompatível que alguém trabalhasse 40h na
UFPR e ainda cumprisse outra jornada
de trabalho fora.
Em assembleia, os professores
decidem se opor à manutenção do regime de 40h semanais sem dedicação
exclusiva. A posição da assembleia é
acatada pelo Conselho Universitário
(Coun) da instituição que, por meio da
resolução nº 17/87, extinguiu a possibilidade de novos contratos ou a alteração de contratos já existentes para a
jornada de 40h. Manteve-se assegurado apenas o direito dos docentes que
já se encontravam nesse regime na
data de 23 de julho de 1987.
“A decisão da assembleia foi geral:
decidimos eliminar o regime de trabalho de 40h para novas contratações e
o Conselho Universitário acatou. No
dia seguinte à aprovação no Coun, um

número grande de professores foi à
APUFPR se desfiliar da associação em
repúdio”, relembra. Conforme o docente, o impacto maior foi entre os professores da saúde, engenharia e do direito,
que tradicionalmente mantém atividades profissionais aliadas à docência.
Para o vice-presidente da APUFPR
no período, Remy Lessnau, apesar das
dificuldades enfrentadas, a posição refletia a preocupação com a qualidade
da Universidade e com a valorização
da carreira universitária. “O Movimento dos Professores lutou bastante
para manter apenas dois regimes de
trabalho na UFPR. Acreditávamos que
era necessário um comprometimento
completo com a Universidade e que as
práticas profissionais dos professores
deveriam ser desenvolvidas na própria
instituição. Os médicos, por exemplo,
deveriam atender no Hospital de Clínicas”, defende.

GRATIFICAÇÃO POR
PRODUTIVIDADE

Apesar da efetiva melhoria salarial
proporcionada pela criação do PUCRCE
em 1987, logo em 1988, a inflação e os
planos econômicos dos sucessivos governos levaram o governo de José Sarney a tentar implantar a Gratificação
Individual por Produtividade de Ensino
(Gripe). A medida foi considerada incompatível com a universidade pública
e rejeitada pelos docentes em todas as
universidades federais.
A Gripe representou a tentativa de
introduzir a remuneração por produtividade nas instituições federais de ensino, propondo a gratificação de 20%
sobre o vencimento básico para quem
desse 14h de aula por semana.
Em agosto de 1988, os docentes
aprovam em assembleia posição contrária à implantação da Gratificação
Individual de Produtividade de Ensino
na UFPR e, nacionalmente, conseguem
barrar a continuidade do projeto.
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TRANSFORMAÇÕES NA
APUFPR

Durante os dois anos de gestão, a
14ª Diretoria da APUFPR realiza importantes mudanças no modo de funcionamento da entidade. A sede própria,
inaugurada em abril de 1987, recebe a
primeira reforma, com a construção de
uma churrasqueira nova, de uma guarita para abrigar os vigilantes e de um forro para o salão de festas. Também são
adquiridos materiais de escritório, como
uma máquina de escrever e uma nova
fotocopiadora.
“Na nossa gestão, conseguimos fazer com que a APUFPR passasse a funcionar com horários determinados, um
expediente fixo, e com três funcionários
para atender os docentes. Nesse período a entidade começou a contar com
uma estrutura mais profissional”, relembra Borges.
O estatuto da entidade também é
modificado no período. Em assembleia
aprova-se a inclusão de cinco novos cargos na diretoria da APUFPR. São criadas
as diretorias Administrativa, Jurídica e
de Esportes e as funções exercidas pelo
responsável pelo cargo de Assuntos
Sócio-Culturais são dividas entre duas
diretorias: Social e Cultural. “Foram mudanças necessárias que visavam adaptar
o estatuto da Associação às novas demandas que surgiam e a complexidade
de tarefas que a APUFPR assumia junto
com o caráter sindical”, explica Remy
Lessnau.

FINANÇAS

A arrecadação financeira da entidade se mantém como um dos principais
problemas devido à forte inflação do período. O tesoureiro geral da APUFPR no
período, Carlos Ricardo Soccol, relembra
que devido ao período de instabilidade

“

Professor

• Gestão 1987-1989

econômica a Associação tinha
dificuldades em desenvolver
seus projetos. “Nós tínhamos
vários projetos e demandas
que eram prejudicados porque
a inflação afetava a situação financeira e econômica da entidade. Entre eles, o de terminar
a construção da sede, reformar
a sede de campo e contar com
um bom seguro de saúde”.
Em março de 1989, a
APUFPR aprova a mudança
na forma do cálculo da mensalidade. Em vez de um valor
fixo, a contribuição dos docentes passa a ser 0,6% do salário
do professor assistente 4, em
regime de dedicação exclusiva.
A medida tinha como objetivo
possibilitar um reajuste automático da mensalidade a cada
alteração na tabela salarial.
Também proporcionaria uma
contribuição de igual valor para
todos os associados.
A gestão presidida pelo
professor José Borges Neto
mantém também a preocupação com a realização de atividades culturais, recreativas
e sociais, como o jantar anual
em comemoração ao dia dos
professores, concertos e exposições. “Essas atividades cumprem uma função agregadora
e são importantes como forma
de promover o lazer e a saúde
dos docentes. O sindicato tem
que saber manter sua atuação
sindical e associativa porque a
unidade entre os professores é
tão importante quanto as causas trabalhistas que a entidade
defende”, afirma Lessnau.

APUFPR participa do II Congresso Extraordinário
da Andes, realizado de 25 a 27 de novembro de
1988, que aprova a transformação da entidade

Membros da 14ª Diretoria da APUFPR em jantar
de confraternização do Dia do Professor

Exposição cultural organizada pela
APUFPR no prédio Dom Pedro I

• Gestão 1987-1989

Educação na
Constituinte
Atividade cultural na gestão 1987-1989
movimento docente do período,
era preciso garantir que os pontos
progressistas já incluídos no projeto permaneceriam na Carta, como
a gratuidade do ensino público,
autonomia, gestão democrática,
vinculação mínina de verbas públicas e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também
era necessário avançar em novos
pontos, como a exclusividade de
verbas estatais para as escolas
públicas, aposentadoria integral
e especial para os professores e a
proibição de cobrança de taxas nas
escolas públicas.
No dia 23 de setembro de
Jantar dos Professores na gestão 1987-1989
1987, os docentes da UFPR decidem em assembleia participar
das manifestações do Dia Nacional de Paralisação em Apoio as
Propostas do Movimento Docente
na Constituinte, marcado para o
dia 29 daquele mês. Enquanto os
congressistas votam o substitutivo na etapa de sistematização, os
docentes realizam debates, manifestações e pressionam a bancada
paranaense na comissão.
Na avaliação do professor Borges, a intervenção do movimento
docente no processo da constituinte, com a formulação de direJantar dos Professores na gestão 1987-1989
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Em 1° de fevereiro de 1987, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, com a tarefa de elaborar uma
nova Constituição para o país. A APUFPR
e o movimento docente nacional –
por meio da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior (Andes)
– passam a acompanhar os trabalhos
da Assembleia no que se refere à elaboração sobre o sistema nacional de
educação e, em especial, sobre o ensino superior público.
“Defendíamos o ideal de uma universidade soberana, no seu sentido
mais amplo, com liberdade de criação,
democracia interna e autonomia, práticas que já eram exercidas pelas universidades nos países democráticos. Eram
esses direitos que nós buscamos garantir na Constituição”, defende Soccol.
Os docentes da UFPR e das demais
instituições de ensino passam a discutir e formular sobre as questões ligadas
à educação, ciência e tecnologia no
âmbito na Assembleia Nacional Constituinte e a trabalhar como um grupo
de pressão organizado para influenciar
as decisões dos congressistas.
José Borges Neto relembra que ao
longo de sua gestão, a APUFPR acompanhou todos os direcionamentos da
Constituinte sobre educação, promovendo assembleias e atividades para
debater as questões com o conjunto
dos docentes, além de realizar reuniões para discutir as propostas com a
bancada dos congressistas do Paraná.
“A nossa atuação para intervir na Constituinte foi articulada nacionalmente
pela Andes. Realizávamos reuniões em
Brasília, discutíamos o andamento dos
trabalhos, os avanços em cada estado
e remetíamos a discussão para as assembleias locais”, explica.
A pressão é intensificada a partir
do mês de setembro de 1987, período
em que o segundo substitutivo, apresentado pelo relator Bernardo Cabral,
é votado e encaminhado para a etapa
final da sistematização. Na avaliação do

• 1988 no Brasil

11 de janeiro de 1988
Os servidores das universidades
federais voltam ao trabalho após
50 dias de greve geral nacional.

27 de janeiro de 1988
Greve nacional dos aeroviários.

12 de fevereiro de 1988
O Conselho Regional de Medicina
(CRM-RJ) cassa a licença do médico
Amilcar Lobo, por colaborar com a
tortura.

11 de março de 1988

03 de maio de 1988

Greve nacional das estatais e dos
servidores federais.

Marcha reúne 11 mil pessoas no Rio. O movimento negro renasce e contesta os festejos oficiais do centenário da Lei Áurea.

02 de junho de 1988

12 de julho de 1988

A Assembleia Constituinte aprova
mandato de cinco anos para Sarney.

Greve nos Correios de São Paulo. O Ministro das Comunicações Antônio Carlos
Magalhães sufoca com demissões.

14 de agosto de 1988

30 de agosto de 1988

05 de outubro de 1988

Greve nacional dos bancários.

A PM ataca com cavalos e gás lacrimogêneo passeata de quatro mil professores em Curitiba.

É promulgada a Constituição Brasileira.

16 de agosto de 1988
A Constituinte cria o voto aos 16 anos
por pressão da União da Juventude Socialista (UJS).

13 de outubro de 1988
Greve dos funcionários federais. A paralisação alcança 17 dos 22 ministérios.

09 de novembro de 1988
O Exército invade a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, que está em greve, e três operários são mortos.

11 de novembro de 1988
Greve nacional de 50 mil petroleiros paralisa sete refinarias.

15 de novembro de 1988
Nas eleições municipais, a oposição, PT e PDT, ganha nas principais
capitais. O PMDB perde dois terços
do eleitorado.

• UFPR em 1988

Retorno dos cassados
Em novembro de 1985, a Emenda Constitucional n° 26 – responsável
pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte – trouxe em seu bojo a
anistia de todos os servidores públicos
civis e militares punidos por atos de exceção entre 1961 e 1979.
A medida previa que os servidores
afastados, demitidos ou aposentados
compulsoriamente por motivos políticos poderiam – de acordo com a iniciativa, competência e critério da administração pública – ser readmitidos,
assegurando a eles o retorno ao cargo
emprego, posto ou graduação a que
teriam direito se estivessem na ativa.
A anistia dos servidores foi publicada em 1985, mas apenas três anos
depois – já com a promulgação da nova
Constituição Federal, em outubro de
1988 – os docentes da UFPR afastados
durante a ditadura militar puderam regressar à instituição.
A nova Carta aprofundava, no artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o direito
dos trabalhadores afastados por motivos políticos serem reincorporados
nas instituições públicas. Também estendeu o direito aos trabalhadores do
setor privado demitidos por motivos
políticos e àqueles que foram impedidos de exercer atividades profissionais
em virtude de pressões ostensivas do
regime militar.

PERSEGUIÇÃO
POLÍTICA NA UFPR

Durante os 21 anos de ditadura militar caracterizada por intensa
perseguição política no meio universitário, pelo menos cinco professores
da UFPR foram demitidos ou tiveram
seus contratos vetados pela Assessoria de Segurança e Informações
(ASI), órgão que funcionava dentro
da Universidade como uma unidade
do Sistema de Segurança Nacional.
Além deles, muitos estudantes da instituição tiveram que abandonar seus
cursos para evitar a prisão, buscando
o exílio no exterior ou em outras regiões do país.
O professor José Rodrigues Vieira
Neto – eleito deputado estadual em
1947 pelo PCB –, teve seus direitos
políticos cassados e foi aposentado
compulsoriamente pela ditadura militar em junho de 1964. Vieira Neto
lecionou na UFPR entre 1951 e 1964
e, mesmo depois da aposentadoria
obrigatória, voltou a dar aulas na instituição como colaborador, quando foi
novamente afastado nos anos 1970.
Militante da Ação Popular (AP) –
organização oriunda da esquerda cristã –, Reginis Prochmann foi desligado
da UFPR, onde era médico residente,
em 1964.
Amílcar Gigante foi professor ad-

junto de clínica médica e diretor do
Hospital das Clínicas da UFPR. Pelo
seu envolvimento em atividades políticas, foi proibido de lecionar em
1969, em função do Ato Institucional
n° 5. Com a anistia, em 1979, voltou à
docência, na Universidade Federal de
Pelotas (Ufpel).
A professora Zélia de Oliveira
Passos, hoje aposentada pelo Setor
de Educação da UFPR, foi demitida
por motivos políticos em março de
1972. Seu caso ilustra a perseguição
institucionalizada vivida na UFPR pelos docentes, técnicos e estudantes
que manifestassem divergência com
o regime militar instituído ou que revelassem sinais de atuar em alguma
organização política.
A docente ingressou na instituição
em 1970 por meio de um concurso
para auxiliar de ensino. Nomeada no
início de 1971, Zélia Passos conta que
em dezembro daquele ano, durante o
período de férias, foi presa pela Polícia Militar sob a acusação equivocada
de tentar reconstruir o Partido Comunista Brasileiro (PCB).
Como mantinha atuação próxima
à Ação Popular, Zélia ficou presa por
60 dias e quando retornou às atividades de docência, no início do primeiro
semestre de 1972, descobriu que havia sido demitida. “Voltei a lecionar e
depois de uma semana um bedel me
entregou um comunicado avisando
que a partir daquela data eu não mais
lecionaria na UFPR, mas ninguém sabia nada a respeito no meu departamento ou na Reitoria”, destaca.
O professor Roberto Gomes, aposentado do Departamento de Filosofia, também vivenciou uma situação
semelhante. Mesmo sem atuação
em uma organização política, Gomes
teve sua contratação vetada pela Universidade após ser aprovado em dois
concursos da instituição. “Depois de
trabalhar por um ano após o meu segundo concurso na UFPR me informaram que o meu contrato não ia sair
porque a Assessoria de Segurança e
Informações tinha acusações contra
mim”, explica.
Promulgação da atual Constituição da
República
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Gomes tentou descobrir quais
acusações pesavam contra ele na ASI
da Universidade. Porém o assessor
responsável se negou a apresentar
provas. “Eu era apenas professor, não
tinha atividade político-partidária.
Minha ação política era dar aula, eu
ensinava Freud, Marcuse”. Mais tarde o docente descobriu por meio de
amigos que, em sua ficha no Serviço
Nacional de Informações (SNI), era
identificado como dirigente do PCB
de Blumenau (SC), que teria estudado
na Rússia durante os anos 60 – todas
acusações equivocadas.
“Eu fiquei espantado com as acusações infundadas e com a arbitrariedade e brutalidade de um regime militar desse gênero, que colocava um
bedel no controle de toda Universidade, com mais poder de decisão que o
reitor. Eu, de fato, era da União Blumenauense de Estudantes, mas nunca fui do PCB, um amigo meu era”.

O RETORNO À UNIVERSIDADE

Em 1988, uma comissão designada pelo reitor e composta pelos professores Roberto Prates, Sansão José
Loureiro e Carlos Antunes estudou os
casos e, considerando que a demissão dos dois professores foi motivada
exclusivamente por razões políticas,
resolveu indicar sua imediata readmissão.
Os docentes Zélia Passos e Roberto Gomes foram reincorporados e voltaram a lecionar no primeiro semestre
de 1989. Passos já havia entrado com
um processo contra a UFPR, em 1972,
que tramitou na Justiça Federal. Para
justificar a demissão da docente, a
Universidade anexou o processo que
ela respondia na justiça militar, o que
caracterizou a demissão por motivos

políticos. “O que me motivou a
entrar com o processo foi o fato
de comprovar uma demissão injusta, não fiz carreira universitária, mas acreditava que a demissão política tinha que ficar clara,
porque o direito de trabalhar na
Universidade tinha sido roubado
de mim”, explica. Com o processo, a professora recebeu o direito
de voltar a trabalhar na UFPR e a
contagem de tempo de serviço.
“Depois de ser afastado da
UFPR, as informações chegaram
a PUC, onde eu também dava aulas, e em 1976 fui demitido de lá.
Então eu fiquei completamente
afastado da docência, não pude
dar aula, que era minha profissão, a atividade que eu desenvolvia para viver”, relembra Gomes.
O docente explica que depois de
1976 passou a se dedicar a literatura e que o ingresso da ação
solicitando a anistia foi motivado, essencialmente, pelo apoio
recebido de outros professores
da instituição, que assumiram a
causa de Gomes.
Para o professor aposentado – que apresentou a ação em
1988 – é preciso destacar o caráter conservador da Universidade,
que mesmo com o direito assegurado na legislação, fez com
que o retorno dos docentes anistiados se tornasse um processo
lento e burocrático. “Em outras
universidades, os professores
foram chamados a retornar, mas
aqui na UFPR tivemos que entrar
com processo porque não houve
uma decisão política da Reitoria
em protagonizar essa iniciativa”,
critica.

O presidente da Assembleia
Constituinte, Ulysses Guimarães, apresenta a
Constituição em 5 de outubro de 1988

Decreto que cassou o
Prof. José Rodrigues Vieira Neto

Solicitação da UFPR ao DOPS para verificação
de antecedestes políticos de docentes

• ANDES-SN

Transformação da
Andes em Sindicato Nacional
Entre as conquistas asseguradas
com a promulgação da Constituição
Federal de 1988 destaca-se o direito à
livre associação sindical dos servidores
públicos. A conquista do direito – definido no artigo 37 da Carta – motiva um
novo impulso no processo de mobilização dos servidores públicos, até então
organizados apenas em entidades de
caráter associativo ou cultural.
Cerca de um mês após a publicação
da nova Constituição, os professores
universitários se reúnem no Rio de Janeiro para discutir a transformação da
Associação Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior em uma
entidade sindical. Conhecido como
“Congresso da Sindicalização”, o II Congresso Extraordinário da Andes – realizado de 25 a 27 de novembro de 1988 –
decide pela transformação da entidade
em sindicato nacional único, que passa
a se chamar Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, adotando a sigla Andes-SN.
Conforme o presidente da entidade na gestão 1988-1990, professor Sadi
Dal Rosso, da Universidade de Brasília
(UnB), a transformação em sindicato foi
resultado de um processo de discussão

Jornal do ANDES de 1988

construído ao longo da história do movimento docente. “O Andes-SN nasceu
como associação por uma imposição da
conjuntura e da legislação na época, já
que os servidores públicos não podiam
se sindicalizar”. Segundo o então presidente, desde o final dos anos 70, quando o movimento docente passou a se
organizar nacionalmente, debatia-se a
necessidade de repensar o modelo da
estrutura sindical vigente e de superar
a herança do sindicalismo atrelado ao
Estado. “Com a luta pela Assembleia
Nacional Constituinte intensifica-se o
processo de discussão sobre concepção
de sindicalismo, com a apresentação de
propostas de modelos antivarguistas de
sindicato”, relembra Dal Rosso.

ESTRUTURA SINDICAL

Durante o congresso realizado no
Rio de Janeiro, a principal divergência
entre os docentes refere-se a qual modelo de entidade sindical deveria ser
adotado: se uma federação de sindicatos ou um sindicato nacional único com
seções locais em cada universidade.
Para Dal Rosso, o debate representou mais do que a simples escolha
de um modelo. Significou, acima de
tudo, uma reflexão profunda sobre a
concepção de sindicalismo e sobre os
mecanismos necessários para garantir
a participação real dos docentes na entidade.
“O movimento docente introduziu
no Brasil uma concepção que envolvia
toda uma crítica à estrutura sindical
varguista, baseada no sistema de federações, e que tinha como principais
problemas o centralismo do poder e o
afastamento da base dos centros de
decisão”, argumenta o professor.
A estrutura sindical oficial, criada
nos anos 1930 durante o Estado Novo,
baseava-se nos princípios da unicidade sindical – sindicato único por categoria e região –, no monopólio da
representação, na estrutura vertical
com federações regionais da categoria
e confederações nacionais de ramos e
no poder de intervenção do Ministério

do Trabalho. A constituição de 1988,
apesar de ampliar a possibilidade de
autonomia, mantinha ainda parte significativa dessa estrutura, como a unicidade, o imposto sindical e a estrutura
vertical.
“Para nós, era necessário um modelo que permitisse a participação dos
docentes de cada universidade nos
processos de decisão e na escolha da
diretoria. A questão fundamental era
garantir a participação de todos os filiados e um modelo de sindicato que privilegiasse as contribuições das bases, das
pontas, no processo”, relembra.

AUTONOMIA SINDICAL E
ATRELAMENTO COM O ESTADO

Além da discussão sobre a importância da estrutura horizontal de
sindicato, com possibilidade concreta
de participação de todos os filiados,
o movimento docente também questiona nesse período os limites da autonomia sindical e o atrelamento dessas
entidades ao Estado. Conforme Dal
Rosso, as principais críticas destinavam-se ao imposto sindical obrigatório
e ao controle exercido pelo Ministério
do Trabalho por meio da exigência do
registro sindical.
“A nossa crítica ao imposto sindical é que ele colocava o sindicato de
joelhos perante o aparelho do estado e
das empresas, inclusive. Defendíamos
outra concepção e prática de financiamento baseada na contribuição voluntária do filiado, que deveria estar convencido da importância de contribuir
com a entidade”, defende o presidente
do Andes-SN no período.

SEÇÕES SINDICAIS

Os delegados presentes no Congresso deliberam pela transformação da
Andes em sindicato nacional. Também
e estabelecem o prazo de um ano para
que as associações de docentes promovessem discussões com suas bases de
representação a fim de decidir sobre a
transformação de cada uma em seção
local de um único sindicato nacional.

•1989 no Brasil
13 de março de 1989
Quatorze mil grevistas das Siderúrgicas
Mannesman e Belgo-Mineira ocupam as
unidades das empresas.

19 de abril de 1989
Greve nacional paralisa 11 mil funcionários
do IBGE.

24 de abril de 1989

15 de janeiro de 1989

Metalúrgicos de Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul iniciam greve geral.

O presidente Sarney lança o Plano Verão.

02 de maio de 1989
Atentado da direita destrói o Memorial 9 de novembro inaugurado no dia anterior. A obra projetada por Oscar Niemeyer, homenageava os operários assassinados durante a greve da Companhia
Siderúrgica Nacional, em 1988.

05 de maio de 1989

27 de maio de 1989

Batalha de Piraporinha: a PM ataca a tiros passeata de grevistas em
São Bernardo/SP; cinco baleados.

O Exército proíbe o depoimento de militares
no inquérito civil que
apura a morte de três
operários em Volta Redonda/RJ.

01 de junho de 1989

29 de junho de 1989

Greve nacional dos funcionários
federais. 300 deles acampam no
Ministério do Trabalho.

Três mil grevistas da fábrica De Millus, no
Rio de Janeiro realizam passeata contra
as “revistas íntimas”.

14 de setembro de 1989
A Polícia Federal apreende o
jornal O Pasquim com fotomontagem de Paulo Maluf.

24 de outubro de 1989
Revogados seis artigos da CLT que discriminam a mulher trabalhadora.

15 de novembro de 1989
Ocorrem as primeiras eleições diretas para presidente depois de 29 anos. Disputam o 2º turno Fernando Collor de Mello (PRN) e Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).

17 de dezembro de 1989
Fernando Collor de Mello ganha a disputa para presidente com 53,03% dos votos contra 46,97% de Luiz
Inácio Lula da Silva.

• Greve de 1989

Greve conquista liberação de
verbas e de novas contratações em 1989
No dia 8 de maio de 1989, os professores das universidades federais
iniciam a segunda greve do movimento durante o governo do então presidente José Sarney. A manifestação se
estende por 66 dias e reivindica, centralmente, mais verbas para a educação superior pública; a revogação
do decreto que proibia contratações;
imediata abertura de concurso; e reposição salarial de 34,9%.
Trata-se da sétima greve ao longo
da história do movimento docente, a
segunda unificada entre todas as universidades do setor das federais. Apesar da extensa experiência de luta, a
greve de 1989 é a primeira paralisação constitucional dos professores
universitários, realizada após o reconhecimento do direito de greve e de
sindicalização dos servidores públicos
com a Carta de 1988.
Conforme a presidente da APUFPRSSind no período, Milena Martinez, as
greves do final dos anos 80 tiveram
como elemento comum a preocupação com a manutenção das condições mínimas de funcionamento das
universidades diante de um processo
econômico marcado pela inflação alta
e por medidas governamentais pautadas no congelamento de preços e
salários e no corte de verbas para as

Assembleia da greve de 1989

áreas sociais.
Ao longo dos cinco anos de governo Sarney, o país enfrentou a sucessiva
alternância de pacotes econômicos:
Plano Cruzado, em fevereiro de 1986,
Plano Bresser, em junho de 1987, e o
Plano Verão, em janeiro de 1989. A inflação – acumulada em 1.037,56% no
ano de 1988 – corroia não só os salários dos professores, mas também o
poder aquisitivo das escassas verbas
destinadas às universidades.
“A cada plano econômico, os professores perdiam muito, tanto na remuneração, quanto no financiamento
das universidades. Sofríamos com o
arrocho dos salários. Lembro-me que
a situação era muito séria para o conjunto da população e teve um grande
impacto na Universidade, que ficou
em estado de miséria”, relembra a
professora.
A greve conta com a adesão de
professores de 42 instituições federais de ensino e transforma-se em um
grande movimento em conjunto com
a paralisação dos servidores técnicoadministrativos, iniciada cinco dias
antes. Os estudantes aprovam também a adesão da categoria à manifestação e começa uma greve geral das
universidades federais.
“A atuação conjunta entre docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos foi fundamental para
a transformação do movimento em uma grande
greve geral em defesa de
mais verbas para educação, melhores salários e
condições para a qualidade do ensino”. Segundo Martinez, durante os
mais de dois meses de
greve foram realizadas
assembleias comunitárias, passeatas, manifestações de rua e aulas
públicas com o objetivo

de debater a conjuntura econômica e
os problemas da UFPR com a comunidade acadêmica e a sociedade curitibana.

SITUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES

Para os professores que participaram da greve, a lembrança mais
marcante do período refere-se à situação de precariedade vivida pela
UFPR com a escassez de recursos para
aquisição de materiais e manutenção
da estrutura física. “Eu me lembro
que, ao longo da década de 80, em
qualquer reunião ou assembleia que
o movimento docente realizava, nós
ouvíamos reclamação sobre a falta
de reagente nos laboratórios, falta
de sangue nos bancos, falta de livros.
Faltava a estrutura mínima para o ensino. Essa foi uma época de muita carência”, relembra a professora Ângela
Ferreira, integrante do Comando Geral da Greve de 1989.
No início da paralisação, os docentes decidem em assembleia realizar atividades com o objetivo de
divulgar a situação da Universidade.
Formam assim, no dia 16 de maio,
uma comissão encarregada de avaliar
as condições de funcionamento dos
diversos setores da UFPR.
“A situação era insustentável.
Nesse período ficou claro que Universidade só pode continuar funcionando por causa da atuação dos professores”, recorda a então presidente da
APUFPR-SSind.
O professor Sebastião Laroca,
que também participou do Comando
Geral da Greve de 1989, conta que
a Universidade sofria com a grande
deteriorização de sua estrutura física – já que faltavam recursos para a
manutenção adequada –, o que tinha
consequências para as condições de
trabalho dos docentes e técnicos. “Os
prédios ameaçavam ruir, as caldeiras
usadas para esterilizar o material hos-
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pitalar no Hospital de Clínicas estavam prestes a explodir, havia goteiras
em salas de aula e laboratórios abandonados por falta de condições mínimas para seu funcionamento”, elenca
o docente.
Para a professora Ângela Duarte
Ferreira, as dificuldades financeiras
intensificavam a compreensão de que
o funcionamento da UFPR dependia
diretamente do trabalho de cada professor, o que incentivava a categoria
a participar ativamente dos debates
sobre a sua situação. “Nossas greves
eram pontuadas por declarações heróicas de professores que se doavam
à Universidade por inteiro e que, muitas vezes, tinham que tirar do próprio
bolso o dinheiro para um congresso
ou aula de campo”, explica.

Apesar do começo difícil, com
um processo de adesão mais lento do que as anteriores, a greve de
1989 se devolve e ganha força com
a participação de grande número
de docentes. A mobilização pressiona o governo e o Ministério da
Educação, encabeçado pelo então
ministro Carlos Corrêa de Menezes
Sant’anna, que cede diante das reivindicações dos docentes.
Entre as principais conquistas
destacam-se a ampliação do contingente de verbas para as universidades, liberação de novas contratações
de docentes e técnicos, aumento da
gratificação para dedicação exclusiva
e reconhecimento da aposentadoria
integral. O governo federal autoriza
a contração de 760 docentes e 1340
servidores técnico-administrativos.
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“Para mim o que mais marcou
foi a entrada de novos professores. Nós estávamos desgastados,
estávamos com grande carga de
aulas. Eu me lembro que esse foi
um momento importante: entraram pessoas muito boas e foi um
enriquecimento muito grande” relata a professora Ferreira.
Em conjunto com a defesa
da qualidade do ensino superior
público, o movimento docente também reivindicava o comprometimento do Estado com o
financiamento integral das universidades, já que cenário de escassez de recursos abria margem
para propostas de privatização. Na
avaliação do professor Sebastião
Laroca, o movimento conquistou
também a suspensão temporária
da ameaça de quebra da gratuidade. “Havia grande expectativa
na comunidade docente, uma vez
que o risco da privatização das instituições públicas de ensino superior era eminente; e analisávamos
que havia possibilidade da quebra
da gratuidade do ensino”.
Para a professora Milena Martinez, a mobilização dos docentes e
o atendimento das reivindicações
representaram uma importante
conquista na defesa da qualidade
do ensino superior público. “Nós
lutamos em defesa de um projeto de universidade que não era o
projeto do governo e ganhamos a
discussão! Conseguimos mais verbas, aumento dos salários, melhorias nas condições de trabalho e,
com isso, conseguimos dar início a
recuperação da qualidade do ensino e do trabalho universitário”.

Boletim “Por que vamos à greve geral?”
10/03/1989

Amador, o professor - personagem criado
pelo professor Roberto Gomes para ilustrar os
boletins da greve de 1989

Assembleia da greve de 1989

Assembleia da greve de 1989

• 1990 no Brasil

15 de janeiro de 1990
Greve nacional dos petroleiros.

11 de fevereiro de 1990
O líder sul-africano Nelson Mandela é libertado após 27 anos
de cárcere. O regime racista começa a cair na África do Sul.

15 de março de 1990
Fernando Collor de Mello assume a Presidência
da República.

15 de março de 1990
O governo anuncia um pacote econômico e confisca por
18 meses os saldos de conta corrente e poupança e outros investimentos superiores a CR$ 50.000.

18 de setembro de 1990
09 de maio de 1990

16 de agosto de 1990

Collor promete demitir 354 mil
funcionários públicos em 60 dias.

Decreto de Collor inicia a privatização de dez estatais.

A prefeitura de São Paulo, na gestão Erundina, descobre, em Perus, cemitério clandestino com
ossadas de vítimas da ditadura. É
o primeiro achado do gênero. A
Unicamp inicia as identificações.

16 de dezembro de 1990
Os fazendeiros Darci e Darli Alves de Souza são
condenados a 19 anos de prisão pela morte do
ecologista e sindicalista Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988.

31 de janeiro de 1991

13 de março de 1991

Zélia Cardoso de Mello baixa o Plano Collor 2: feriado bancário, congelamento de preços e desindexação.

Dia contra a violência e a impunidade do latifúndio, em Rio
Maria (Pará) com caravanas de todo o país. O sul do Pará
teve mais de 300 vítimas fatais em cinco anos.

25 de março de 1991
Descoberta em cemitério de São Paulo mais uma
vala clandestina destinada a vítimas da ditadura.

22 de maio de 1991
Greve geral nacional liderada pela CUT e CGT. Adesão parcial e choques com a PM.

• Gestão 1989-1991

APUFPR completa 30 anos
com luta pela LDB e greve vitoriosa
de três tipos de regimes de trabalho: estatutário, celetista e em regime especial, destinado a prestação
de trabalho temporário.
A presidente da APUFPR na gestão 1989-1991, Milena Martinez,
conta que a entidade participou ativamente do processo de construção
do RJU. Além de discutir o conteúdo das propostas apresentadas pelo
governo em assembleia, a diretoria
da Associação também participou
das reuniões do Andes-SN com as
seções sindicais e com outros sindicatos do funcionalismo público.
“O movimento docente defendia
que o Regime Jurídico Único deveria
representar um resgate do conceito
de servidor público, compreendendo que se trata de uma relação de
trabalho diferente, em que o objetivo principal deve ser o servir ao público”, defende. Conforme Martinez,
a proposta foi resultado do processo
de luta dos servidores públicos ao
longo da década de 1980, no qual o
principal ganho foi a compreensão
de que o funcionalismo deve atender aos anseios do conjunto da sociedade e não aos interesses privados dos governantes.

LEI DE DIRETRIZES E
BASES DA
EDUCAÇÃO

O processo de
discussão sobre
a educação nacional recebe um
novo fôlego com
o resultado final
da elaboração da
Constituição Federal. O debate
sobre a necessidade de alterar
a legislação do
ensino superior
e transformar a

“

estrutura vertical e autoritária das
universidades é encaminhado entre
os docentes por meio do Andes-SN
e incentivado, principalmente, pelo
texto do professor Dermeval Saviani
e pelo projeto da LDB apresentado
pelo então deputado federal Elísio
Alves de Brito, em 1989.
O movimento docente elabora
uma proposta de LDB – documento
necessário para regulamentar as diretrizes gerais contidas na Constituição – com os pontos referentes ao
ensino superior. A APUFPR integra o
Grupo de Trabalho de Política Educacional do Andes-SN (GTPE) e colabora com a formulação do projeto.
“Fizemos uma discussão bem
aprofundada na UFPR por meio de
um trabalho integrado com o Setor de Educação da Universidade e
com o GTPE do Andes-SN. A proposta tinha como eixo central a defesa
irrestrita da universidade pública,
gratuita, de qualidade e a discussão
sobre os índices de investimento
para educação”, conta Milena Martinez.
A discussão da LDB também estimula um processo de articulação
entre as entidades ligadas ou não a
educação, visando unir forças para
pressionar os parlamentares e atuar
coletivamente na luta

A APUFPR est
eve presente e
m todas as
grandes quest
ões nacionais
.
Nós participa
de todas as au
mos
diências públi
ca
s
so
bre a LDB
no Congresso
Nacional, além
d
e compor o
Grupo de Tra
balho do And
e
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propostas para
r
o projeto em co
njunto com o
Setor de Educa
ção da UFPR.
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Entre os anos de 1989 e 1991, a
Associação dos Professores da UFPR
vivencia um processo de intenso
debate sobre a democratização da
Universidade e, em paralelo, sobre
o momento de transformações jurídicas, sociais e culturais que acompanharam o fim da ditadura militar
no Brasil. Após a promulgação da
Constituição Federal em 1988 e com
o retorno das eleições diretas para
presidente, a APUFPR é absorvida
pela necessidade de propor formas
de regulamentar as novas relações
e os projetos que emergem desse
processo.
A 15° Diretoria da APUFPR –
eleita em maio de 1989 – assume
a entidade em meio a uma greve
que reivindicava mais verbas para
as universidades e a liberação de
novas contratações. O episódio é
efeito da situação de constante enfrentamento vivido pelos professores no período, devido ao intenso
processo inflacionário da década, rígido controle orçamentário e às políticas privatizantes para a educação
dos governos de José Sarney (1985
– 1990) e Fernando Collor de Mello
(1990 – 1992).
No cenário nacional, a APUFPR
participa ativamente do processo
de discussão e elaboração dos projetos de duas grandes questões impulsionadas pela nova Constituição:
o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União (RJU), regulamentado em 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
fixada somente em 1996.
A criação de um regime jurídico único para todos os servidores
públicos da administração direta e
indireta estava prevista no artigo
39 da Constituição. A medida tinha
como objetivo garantir um tratamento isonômico entre os servidores até então contratados por meio
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• Gestão 1989-1991

para garantir avanços que representassem conquistas democráticas
para a sociedade brasileira. Surge
assim o Fórum Nacional em Defesa
da Escola Pública, órgão que reúne
as principais entidades sindicais de
âmbito nacional e que atua como a
principal força progressista no processo de discussão sobre as políticas para a área.

DEFESA DO
ENSINO PÚBLICO
Ao longo dos governos de José
Sarney e Fernando Collor de Mello,
o movimento docente enfrentou
sucessivos cortes de verbas para as
instituições públicas e, simultaneamente, a transferência gradual da
oferta de educação superior para o
setor privado. Em 1990, as universidades particulares alcançam 77%
do total das matrículas. O cenário
nacional de sucateamento do ensino público fortalecia a rede privada
e impunha ao movimento docente
a necessidade de se articular em
defesa de um projeto de educação
comprometido com o conjunto da
sociedade.
Nesse período, a APUFPR realiza
manifestações com os docentes da
Universidade em defesa do ensino
público, mantém reuniões e ações
comuns com o DCE e a Asufepar na

luta por mais verbas para a UFPR e
atua em conjunto com os outros sindicatos ligados a educação de Curitiba no Comitê em Defesa da Escola
Pública, Gratuita e Universal.
O presidente do Conselho de
Representantes da APUFPR (CRAPUFPR) na gestão 1989-1991, Homero Vieira, conta que o período de
intensa discussão no plano nacional
repercutia no cotidiano da Associação dos Professores. “Era um momento de transição política. Com
a eleição do Collor nós passávamos por um momento sério de luta
contra a precarização da educação,
defesa permanente de melhores
salários e contra a forte tendência
na política nacional de descaracterizar o ensino publico”. Conforme
o docente, o CRAPUFPR assume,
nesse período, um papel central na
discussão e divulgação das políticas
públicas.
“O Conselho de Representantes
era um dos mais importantes fóruns de discussão dos professores
da UFPR porque congregava todos
os departamentos. Era um espaço
onde se podia discutir profundamente, com garantia de democracia
e participação para todas as ideologias, sem perder o foco da luta
permanente por uma escola mais
representativa e democrática”, defende.
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abril de 1990, toma
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integrantes do Movimento dos Professores, são eleitos para os cargos
de reitor e vice-reitor.
O processo eleitoral é novamente organizado pelas entidades
representativas da comunidade
acadêmica. Diferente da consulta
anterior, nesta o processo é organizado por meio da inscrição de chapas únicas para reitor e vice-reitor,
sem a possibilidade de que docentes concorressem individualmente
ao pleito. Na análise do movimento
docente, a medida possibilitava um
processo de discussão mais aprofundado sobre a plataforma de cada
grupo.
A professora Milena Martinez relembra que esse foi um período de
intensa discussão sobre o futuro da
Universidade, no qual se apresentavam projetos políticos antagônicos
para a instituição. “O professor Faraco foi eleito com um grande índice
de participação, principalmente dos
estudantes que votaram em massa.
Essa foi uma eleição bastante polarizada, na qual a APUFPR desempenhou um papel central para que
ocorresse de forma correta e transparente e para garantir a posse da
chapa eleita”.

APUFPR 30 ANOS

O ano de 1990 marca uma importante fase da história da APUFPR,
caracterizada pela valorização das
origens do órgão e pelo impulso para
a construção de uma organização de
novo caráter jurídico.
Durante aquele ano, a entidade
comemorou os seus 30 anos de fundação como uma associação de docentes. As três décadas de existência
são comemoradas com uma série
de atividades, como a reabertura da
chácara com festa em homenagem
ao dia do professor, show na Reitoria e debates ao longo da semana de
comemoração. A APUFPR também
publica o livro Memória da Organização dos Professores da UFPR com de-

“
TRANSFORMAÇÃO EM
SEÇÃO SINDICAL

No mesmo ano, a APUFPR inicia um processo de discussão mais
intenso sobre a sua transformação
em uma seção sindical do AndesSN. Ao longo dos anos de 1989,
1990 e 1991, os docentes filiados
a Associação discutem os possíveis
impactos da mudança jurídica para
o movimento docente local e as alterações que a nova estrutura traria
para as atividades políticas e administrativas da entidade.
A professora Milena Martinez
relembra que a Associação da UFPR
foi uma das últimas a oficializar sua
posição. “Foi um processo longo de
debate porque havia uma preocupação muito grande com a manutenção do patrimônio da APUFPR
após a transformação em seção sindical”. Para Martinez, entretanto, a
necessidade de fazer a discussão de
forma mais lenta foi bastante positiva, pois possibilitou aprofundar o
debate sobre a nova concepção de
sindicato.
A discussão sobre a transformação em seção sindical marca
também um processo de colaboração mais intenso com o Andes-SN.
Além da participação nos grupos
de trabalho, a APUFPR indica representantes para compor a diretoria
do sindicato nacional nas gestões
1988-1990 e 1990-1992 – respectivamente Carlos Peraro Filho, como
suplente da secretaria, e Milena
Martinez, como vice-Presidente Regional Sul –, e organiza o 10° Congresso da entidade em Curitiba.
Realizado entre os dias 18 e 23
de fevereiro de 1991, o 10° Congresso discute os impactos do Regime
Jurídico Único para o funcionalismo
público e cenário geral da política
para a educação no governo do então presidente Fernando Collor de
Mello. Também são realizados du-

rante o evento seminários sobre a relação entre público e
privado; carreira e capacitação
docente; terra e democracia;
estrutura e política sindical.

REFORMA DA CHÁCARA
E ESTRUTURA DA
APUFPR

Ao longo do primeiro ano
de gestão, a APUFPR realiza
uma restauração completa da
sede campestre localizada em
uma chácara próxima à Represa do Vossoroca, no município
de Tijucas do Sul.
O espaço dedicado ao lazer e confraternização dos docentes, inaugurado em 1978,
passou por um amplo processo
de reforma, com a construção
de piscinas, novos chalés, duas
canchas poliesportivas e a recuperação do sistema elétrico
e hidráulico. “Quando a diretoria tomou posse, tinha como
objetivo investir no módulo
social da sede da APUFPR. Entretanto, as condições da chácara requeriam uma atenção
especial e a entidade decidiu
investir lá”, explica Vieira.
A sede da APUFPR em
Curitiba também recebe melhorias naquele momento. A
diretoria da entidade adquire um microcomputador, um
telex e instala o aparelho de
fax. A compra dos três equipamentos, ainda caros e de
difícil acesso no período, tinha como objetivo melhorar o
atendimento dos docentes associados, além de intensificar
a comunicação com as outras
seções sindicais e com a diretoria do Andes-SN.
Durante a gestão, a APUFPR
também contrata pela primeira
vez um profissional para assessorar a comunicação da entidade e produzir os informativos,
garantindo maior frequência na
publicação desses materiais.

A transformação da APUFPR em
seção sindical resultou de um
processo de longa discussão. Nós
desejávamos que a nossa Associação
passasse por um processo de
ascensão, ganhasse uma força de
representatividade sindical maior.
Isso era importante no momento em
que novos desafios se colocavam
com a eleição do presidente Collor

“

poimentos dos presidentes de todas
as diretorias da entidade até então.

• Gestão 1989-1991

HOMERO ROGÉRIO ARRUDA VIEIRA

Professor aposentado do Setor de Ciências da
Saúde da UFPR. Presidente do Conselho de
Representantes da APUFPR na gestão 1989-1991.

Posse da nova diretoria da APUFPR - 1989

Eleição Reitoria - 1990

X Congresso Nacional do ANDES-SN - 1991
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Diretorias da APUFPR
1987-1991

MILEN

Conselho de Representantes – 1987/1989
Presidente: Paulo Wunder
Secretária: Anete da Cruz Curte
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15° Diretoria – período 1989/1991
Presidente: Milena Maria Costa Martinez
Vice-Presidente: João Alfredo Dal Bello
Secretário Geral: Olinda Evangelista
1° Secretária: Anete da Cruz Curte
Tesoureiro-Geral: Joel Moacyr Guardiano
1° Tesoureiro: Pulquério Bittencourt
Diretor de Imprensa e Divulgação: Sandra Pereira
Macedo Ribeiro
Diretor Cultural: Maria Lurdes Martins de Almeida
Diretor Administrativo: Honório Roberto dos Santos
Diretor Jurídico: Clemerson Merlin Cléve
Diretor de Esportes: Luiz Renato Ludwig
Diretor Social: Anamaria Filizola

Conselho de Representantes - 1989/1991
Presidente: Homero Rogério Arruda Vieira
Secretária: Angela Duarte Damasceno Ferreira
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Presidente: José Borges Neto
Vice-Presidente: Remy Lessnau
Secretário Geral: Lafaiete Santos Neves
1° Secretária: Milena Maria Costa Martinez
Tesoureiro-Geral: Carlos Ricardo Soccol
1° Tesoureiro: Maria Lucia Patitucci
Diretor Cultural: Naura Syria Ferreira Correa da Silva
Diretor Administrativo: João Bosco Lugnani
Diretor Jurídico: Clemerson Merlin Cléve
Diretor de Esportes: Luiz Renato Ludwig
Diretor Social: Maria Terezinha Ramos Carneiro
Leão

“

14° Diretoria – período 1987/1989
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Jantar dos Professores - gestão 1987-1989

Informativo da APUFPR - 04/10/1989

Atentado a bomba destrói o Memorial 9 de
novembro que homenageava os operários
assassinados durante a greve da Companhia
Siderúrgica Nacional, em 1988

Aprovação da Constituição Federal em 1988

Atividade cultural - gestão 1989-1991

Apresentação artístico-cultural - gestão 1987-1989

Jantar dos Professores - gestão 1989-1991

Manifestação em defesa da Universidade Pública 25/09/90, na praça Santos Andrade

Eleição Reitoria - 1990

X Congresso do Andes - 1991
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