
CARTA ABERTA DOS PROFESSORES DO IPA À COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

 

 Diante da grave situação que temos enfrentado nos últimos meses, restou dirigir-nos 

a nossa comunidade acadêmica com o objetivo de esclarecer as motivações do movimento 

em defesa de nossa profissão, do próprio IPA e dos processos formativos de nossos 

estudantes. Movimento ora materializado por nossa decisão de paralisar as atividades 

docentes até a regularização das pendências salariais.  

 

 Cumpre esclarecer que desde 2017 temos enfrentado graves problemas 

administrativos, que podem ser resumidos na pauta que segue: 

 

- atraso salarial sistemático; 

- descumprimento reiterado das promessas públicas de regularização salarial; 

- ausência de diálogo claro com os docentes acerca da situação financeira 

institucional e das políticas adotadas para enfrentamento da crise; 

- progressivo agravamento das condições de trabalho, manifesto por meio dos 

serviços institucionais precarizados; 

- perda da autonomia e excessiva centralização das políticas de gestão e dos 

processos em “São Paulo”; 

- falta de material e insumos para execução de aulas práticas; 

- solicitações de alteração de PPCs de cursos com prazos exíguos, fazendo com 

que os professores pertencentes ao NDE juntamente com os coordenadores de 

curso tivessem que cumprir esses prazos trabalhando sob duras pressões; 

- mudança de currículos feita à revelia dos professores dos cursos , atendendo 

exclusivamente as orientações de uma consultoria que não está mais na instituição; 

- mudança da oferta dos cursos em disciplinas para seriado, sem estudo algum ou 

planejamento anterior, o que prejudicou o bom andamento dos cursos.   

 

Compreendemos e nos solidarizamos com o momento econômico crítico que muitas 

Instituições de Ensino Superior vêm enfrentando, e é exatamente por isso que queremos nos 

aliar na busca de estratégias para o enfrentamento dos desafios que se apresentam. 

 

 Para tanto, pleiteamos um diálogo franco e aberto com os gestores da Rede Metodista 

de Educação, com o objetivo de compreendermos as políticas institucionais e os rumos da 

gestão, engajando-nos no processo. 

 

 Reiteramos nosso compromisso ético com a Educação, confiantes no respeito 

institucional a nossa condição de trabalhadores e educadores que somos. Antes de tudo, 

estamos engajados na luta pela qualidade da formação oferecida aos nossos estudantes! 

 

 Nossa luta como trabalhadores não se restringe à LEGÍTIMA REIVINDICAÇÃO pelo 

pagamento dos salários atrasados que nos são devidos, mas se estende à retomada de uma 

gestão transparente, em coerência com os princípios humanistas cristãos que orientam a 

missão institucional da Rede Metodista! 

 

 Porto Alegre, 25 de abril de 2018. 

 

 

PROFESSORES DO IPA 


