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Prezadas e prezados colegas 

 

Tendo em vista a consulta pública para os cargos de reitor e vice-reitor, que acontecerá no dia 

17 de maio próximo (no dia 15 de maio nos polos), vimos apresentar aqui as razões que nos 

levaram a ser candidatos. 

Ao longo de nossa trajetória, passamos por diversas experiências administrativas, o que nos 

permitiu conhecer na prática como a universidade funciona e quais os principais problemas a 

ser solucionados.  

Somos, portanto, uma chapa que tem uma vivência real do complexo cotidiano da 

universidade, e que quer fazer a diferença com uma administração humana, igualitária, 

respeitosa, dedicada à instituição e sem burocracias desnecessárias. 

Falar sobre os problemas da UEPG é algo importante. E nunca deixaremos de ouvir todas as 

críticas. Mas é preciso avaliar quem pode buscar alternativas para melhorar uma estrutura que 

a cada ano está mais abandonada pelo poder público, quem pode atuar de maneira firme e 

eficaz junto ao governo do Estado. 

Além de um conhecimento político e administrativo, é preciso manter um diálogo com a 

comunidade interna, que mantém viva a instituição, e com a comunidade externa, para que 

apoie nossas lutas, promovendo uma integração harmoniosa da universidade com a região.  

E esta abertura é uma marca nossa. 

Não somos uma chapa vinculada a partidos políticos, por isso podemos conversar com todas 

as lideranças e propor projetos que sejam para o bem da instituição e de todos que vivem da 

UEPG e para a UEPG. 

Se você se cansou da forma que a Universidade vem sendo administrada e quer avançar com 

inovação e responsabilidade, pedimos o seu voto. Acredite em um projeto que vai valorizar as 

novas lideranças e os perfis técnicos. 

Somos uma chapa que se preparou com seriedade para fazer uma administração participativa 

e ágil. Venha conosco para que possamos mudar a história da instituição. 

Somos UEPG.  Somos a Chapa 1. A UEPG EM 1º LUGAR! 

 

Miguel Sanches & Everson Krum 

 

Visite nossa página no Facebook: @somosuepg 

Apareça em nosso comitê:  


