
 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, 02 de maio de 2018. 

 

Prezadas e prezados colegas 

 

Ao longo desta primeira fase da campanha, a nossa chapa se esforçou para ir a todos os 

lugares que nos propiciaram condições de diálogo, suspendendo para isso nossos 

compromissos pessoais.  

Sempre juntos, olhando nos olhos de cada um que nos ouvia, fazia perguntas, relatava 

experiências e trazia contribuições, buscamos dar respostas sinceras e comprometidas. 

Em muitos momentos, estas conversas serviram para que construíssemos as nossas propostas, 

levando-nos a procurar soluções viáveis para os vários problemas da universidade, desde o 

mais simples até os mais complexos.  

A campanha tem sido, assim, para a chapa SOMOS UEPG, um momento de soma de 

conhecimentos e de união em torno da instituição. 

Ainda há muito o que debater e esperamos poder conversar com cada indivíduo que integra a 

comunidade interna da UEPG, porque acreditamos na força do contato direto, na 

oportunidade de que cada um fale pessoalmente com os candidatos. 

Queremos fazer uma reitoria presente, de contribuição, sem bravatas, responsável, que 

coloque como prioridade a representação dos anseios coletivos. E para isso é preciso antes de 

mais nada respeitar as pessoas, nas suas diversidades de ser e de pensar, e ter a disposição 

para ouvir e a vontade de compreender. 

Continuaremos percorrendo a universidade para apresentar nossas propostas, mas 

principalmente para melhorá-las com a participação coletiva. Iremos de sala em sala, nas 

seções de trabalho, nas reuniões de departamentos e de colegiados, nos centros acadêmicos e 

demais espaços de representação discente, porque queremos discutir amplamente um 

projeto de universidade. 

Neste sentido, usamos esta correspondência para fazer um convite: compareçam no dia 03 de 

maio ao debate unificado (SINDUEPG, SINTESPO e DCE), que acontecerá no Grande Auditório, 

no Campus Central, a partir das 19 horas.  

É uma grande oportunidade para conhecer quem pretende de fato administrar a UEPG. 

Somos a Chapa 1. A UEPG EM 1º LUGAR! 

 

Miguel Sanches & Everson Krum 

 

Visite nossa página no Facebook: @somosuepg 

Apareça em nosso comitê:  


