CARTA ABERTA DA COMISSÃO ORGANIZADORA DOS ALUNOS À REITORIA DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IPA

Prezada Reitora Anelise Coelho Nunes,
Diante a situação que se encontra a instituição, nós alunos resolvemos nos manifestar a favor dos
nossos professores e entendemos que a causa da falta de pagamento dos professores que já vem a
mais de ano causando incômodo não só a eles mas a comunidade discente também, foi o estopim
para que os alunos compreendessem que não se pode mais aceitar uma gestão que não tenha
transparência e que não se comunique com os mesmos. Entendemos também que grande parte das
decisões que ocorrem no IPA não parte pela gestão do local, mas sim é passada pela administração
de São Paulo, com isso achamos que é importante que os alunos fiquem ciente de quem é a
responsabilidade pela comunicação entre as instituições da Rede Metodista, pois acreditamos que
um Centro Universitário como o nosso deva ter um representante para tal função.
Com toda a repercussão que teve esse movimento estudantil, nós alunos percebemos que os
problemas não estão centralizados em cursos específicos, todos os cursos do IPA se encontram em
estado de intensa precarização:
1. Laboratórios dos cursos da saúde se encontram com materiais vencidos, e alguns foram
fechados e não estão em bom estado de uso;
2. Quadras dos alunos(as) da Educação Física estão em más condições e materiais específicos
do cursos estão em falta ou em más condições também;
3. Biblioteca não consegue suprir as necessidades dos cursos e das bibliografias que são
entregues aos alunos no cronograma;
4. Instrumentos do curso de música que não estão aptos a serem usados, e a falta de estrutura
para as necessidades específicas do curso;
5. Os estudantes do DC além de estarem isolados geograficamente, também possuem
condições estruturais desfavoráveis para as necessidades dos cursos que lá se encontram;
6. Déficit na quantidade de professores em alguns cursos, porém foi aberto novo edital para
contratação de professores que nem estão em atividade;
7. Falta de diálogo por parte da instituição para com os discentes em relação às mudanças de
currículos;
8. Falta de estrutura e escassez de material em relação aos projetos inseridos no Serviço à
Comunidade;
9. Retirada dos incentivos de iniciação científica e produção de pesquisa;
10. Entre muitas outras questões.
Diante desses apontamentos nós estudantes do Centro Universitário Metodista IPA exigimos:
• Exigimos da atual reitora e sua gestão que promova uma reunião geral com cada curso de
graduação da instituição, para que os estudantes dos cursos em específico levantem suas demandas.
O espaço não deve ser somente expositivo, mas propositivo e encaminha ativo.
• Exigimos que a reitora e sua gestão convoque também um Café com os Centros Acadêmicos
existentes na instituição, tendo em vista que os mesmos são entidades representativas e devem estar
em constante diálogo, não somente com os estudantes, mas com o todo da instituição.

• Pedimos que se crie um canal de diálogo direto com São Paulo, entre os estudantes, professores e
funcionários. Onde possamos estar participando e acompanhando minimamente as decisões da
instituição.
• Enxergamos a necessidade uma gestão mais transparente e democrática, por isso, avaliamos que
deve ser feita uma prestação de contas, anual ou semestral, para que saibamos onde o dinheiro
arrecadado pela instituição é aplicado.
• No momento ainda, os estudantes reivindicam a manutenção integral do corpo docente de todos os
cursos. Tendo em vista a precariedade da infraestrutura e a falta de investimento nos últimos anos, o
que restou de qualidade na instituição, são justamente estes profissionais.
• Acreditamos que as movimentações estudantis que estão ocorrendo desde o dia 23 de Abril de
2018 são legítimas e de extrema importância para a comunidade acadêmica. E por isso, exigimos
que primeiro, o movimento não seja criminalizado em nenhum momento, segundo, nenhum aluno,
professor ou funcionário seja prejudicado e terceiro, as manifestações estudantis continuem a ser
livres, garantindo a democracia da instituição e a participação da comunidade. Isso porque desde o
começo estamos pautando pacificidade, respeito e diálogo com todos. Aproveitamos para ressaltar
que tendo em vista a falta de um Diretório Central dos Estudantes, se fará necessário primeiramente
um esclarecimento de como se encontra a situação da entidade perante a instituição, e em um
segundo momento uma assembléia geral dos estudantes.

Atenciosamente, corpo discente dos cursos de graduação do Centro Universitário Metodista IPA.

Porto Alegre, 26 de Abril de 2018.

