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Ao Corpo Discente, 

À Sociedade. 

 

CARTA ABERTA 

 

Nós, professoras e professores contratados pela Universidade de Pernambuco 

(UPE), estamos vivenciando o total descaso com a Educação. Como já denunciado, a 

UPE não honrou seu compromisso contratual, deixando as professoras e professores 

sem o pagamento devido. Não bastasse a precarização que a Universidade vive, o não 

pagamento de professores contratados é recorrente nesta instituição, que nos desrespeita 

sistematicamente com contratos vergonhosos e questionáveis do ponto de vista 

trabalhista. 

Estamos cumprindo com nossas obrigações contratuais, porém a recíproca não é 

verdadeira, pois a primeira parcela do pagamento referente ao semestre que se iniciou 

em março, deveria ter sido paga no dia 26 de abril e, até o presente momento não foi 

realizada! O Magnífico Sr. Reitor, que esteve no Campus Petrolina entre 14 e 15 de 

maio, recebeu nossa Carta de reivindicações e garantiu publicamente que os pagamentos 

seriam realizados no dia 22 de maio de 2018. Tal promessa revelou-se vazia, pois até o 

momento nada foi pago. Expostos a contratos de subtrabalho, que sequer são honrados, 

precisamos dar um basta nessa situação de flagrante desrespeito!  

Diante dessa situação insustentável, a Reitoria e o Governo do Estado de 

Pernambuco não nos dão outra opção a não ser paralisarmos nossas atividades por 

tempo indeterminado. A Direção do Campus Petrolina, a Reitoria e o Governo do 

Estado de Pernambuco, bem como os Deputados de nossa região, se calam, 

corroborando com o agravamento da situação na Universidade de Pernambuco e, por 

isso, devem explicações à toda sociedade. 

Diante disso, exigimos respeito e valorização profissional, como princípio 

norteador da Educação Pública de qualidade, o que se faz com a convocação imediata 

de Edital de Seleção Pública Simplificada, por dentro das instâncias formais da 

governança corporativa da Universidade, com o pagamento digno e o reconhecimento 

de títulos. Exigimos, dessa forma, respeito para com os alunos, docentes e técnicos 

dessa instituição com ações efetivas e não resposta evasivas. 
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