RELATÓRIO DE AÇÕES DA REITORIA PELA DEFESA DA IDENTIDADE DA UNILA
A ameaça à identidade da UNILA aparecia no início do ano de 2017 como a
hipótese da agregação da UNILA à UFPR. A necessidade do ajuste na gestão da
Universidade para realizar e apresentar mais resultados gerou uma série de iniciativas
para otimização dos resultados, à luz dos critérios sobre os quais a UNILA é avaliada, e
início da articulação política por maior apoio de entidades nacionais e internacionais.
14/7/2017
No final da manhã, a equipe da Reitoria tomou ciência da iniciativa da Emenda
Aditiva 55 à Medida Provisória 785/2017. Produção de Nota Oficial e abaixo-assinado.
Visita à Palotina para reunião com o diretor do campus de Palotina da UFPR,
professor Elizandro Frigo, que expressou entendimento contrário à Emenda Aditiva 55.
No mesmo dia foram acionados deputados federais Alex Canziani, Arlindo
Chinaglia (Parlasul) e

Toninho Wanscheer. Também conversamos com Franciele

Rebelato, da Sesunila, sobre a iniciativa e detalhes a respeito para tomar ciência do
ocorrido.
Algumas entidades do Município também foram contatadas prefeitura, ACIFI e
CODEFOZ. A semana seguinte foi de atendimento à mídia.
19/7/2017 e 28/7/2017 – Reuniões Andifes
Foi pautada na reunião da Andifes a necessidade de um posicionamento do
Conselho Pleno de Reitores em defesa da UNILA.
Articulação da defesa com o reitor da UFPR, professor Ricardo Fonseca, em
ambas reuniões e apresentação do problema e da defesa durante reunião do pleno da
Andifes no dia 28/7/2017.
Presidência da Andifes, pela professora Ângela Paiva Cruz, reitora da UFRN, ficou de
contatar o ministro da Educação. Ante férias do ministro, falou com seu substituto na
semana seguinte que expressou que o ministério não seria signatário da iniciativa.
20/7/2017 - Congresso Nacional
Visita ao Congresso Nacional e assessorias parlamentares para conhecer a
tramitação da Emenda Aditiva 55 da MP 785/2017, em paralelo a outras, sua tramitação e
potenciais relatores.

Reunião com Senador Cristovam Buarque, PPS/DF, membro da Comissão da MP
785, que de pronto manifestou apoio à UNILA e disponibilizou-se para falar com Ministro
da Educação e com o próprio deputado autor da Emenda Aditiva.
Contato com o gabinete dos senadores Gleisi Hoffmann, PT/PR e Lindbergh
Farias, PT-RJ, que é membro da comissão da MP 785/2017. Ambos não se encontravam
em Brasília e assessoria foi acionada.
Assessoria do senador Paulo Paim, PT/PR foi acionada sobre possibilidade de
audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em defesa da UNILA,
bem como a Comissão de Direitos Humanos do Senado.
25/7/2017
Reunião com ACIFI e assessoria do Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
Mesa conjunta. Com Senador Roberto Requião, PMDB/PR, e Deputado Estadual
do Paraná, Maurício Requião, PMDB ambos manifestaram apoio à UNILA, em mesa
conjunta, reitoria, organização do evento e
26/7/2017
Reunião com reitoras e reitores preparatória ao pleno da Andifes.
28/7/2014
Apresentação sobre o problema da Emenda Aditiva 55 à MP 785 ao pleno de
Reitores da Andifes, com texto, que foi aprovado com unanimidade pelos 60 reitoras/es
presentes.
Após apresentação com o pleno da Andifes, foi entregue a cada reitora e reitor, ou
seus representantes, uma pasta contendo a íntegra da Emenda Aditiva, a lista de
congressistas da Comissão da MP e o que temos feito como reitoria da UNILA, pedindo
apoio para que acessem os deputados e senadores de suas bases para buscar apoio.
Diversos afirmaram que iriam acionar os congressistas de seus contatos para manifestar
inconformidade com a emenda aditiva.
28/7/2017
Compartilhamento de informações para texto do Embaixador e ex-chanceler Celso
Amorim, que foi publicado dia 1o de agosto de 2017 na Folha de São Paulo.

27 e 28/07/2017
Deputado Federal Aliel Machado manifestou apoio por contato telefônico.
Deputado Federal Zeca Dirceu.
1/8/2017
Confirmação da Audiência Pública pela Comissão de Direitos Humanos do Senado
em apoio à UNILA.

