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OFC nº. 002/2011                                                                             Petrolina, 03 de setembro de 2011. 

 

Magnífico Reitor,  

Assunto: Situação da UPE, Campus Petrolina 

A Universidade de Pernambuco (UPE), campus Petrolina sofre um grande descaso referente 

ao contingente de docentes por disciplina nos cursos de graduação oferecidos. Atualmente 

facultarem-se dez cursos de ensino superior, sendo estes: Língua Portuguesa e suas literaturas, 

Língua Inglesa e suas literaturas, Ciências Biológicas, Pedagogia, História, Geografia, Matemática, 

Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. O problema é mais grave que em outras unidades do Estado, 

pois o campus Petrolina suporta cerca de 3.200 alunos, mas disponibiliza atualmente 122, tendo 

destes 98 professores em efetivo exercício escolar docente.  Além das vagas de professores que estão 

fazendo doutorado e de licença médica, existe uma necessidade de suprir vagas remanescentes de professores 

que pediram demissão e se aposentaram.   

 

2. Correspondendo à problemática citada, os dados a seguir, apresentam o curso, a quantidade de 

disciplinas com déficit de docentes e sua representação percentual. Em Fisioterapia são 08(21,42%); 

Geografia são 27(56,25%); Letras Português e suas literaturas são 24(43,63%); Pedagogia são 

22(42,30%); Matemática são 19(37,25%); História são 13(26,53%); Ciências Biológicas são 

16(29,09%) e em Língua Inglesa são 03(10%); 

 

3. Baseando-se no conteúdo acima, vale ressaltar que no curso Fisioterapia, não se restringindo 

só a este, o 5º período está sem aulas por falta de professor. O curso Geografia está funcionando 

somente com 45% das disciplinas, além do curso Nutrição que obtém apenas seis docentes e destes 

unicamente dois são nutricionistas. 

 

4. Apesar dos fatos expostos serem a causa principal do presente documento, faz-se necessário 

destacar que estes são alguns dos problemas pelos quais os discentes desta unidade vêm passando. 

Existem atualmente dois espaços físicos nos quais são ministrados os cursos neste campus, no 

prédio de saúde existe um buraco de grande proporção no centro. A segurança é mínima para os que 

frequentam, pois há risco de abrigar insetos ou até de acidente para as pessoas que transitam no 

local por déficit de isolamento. 

 

5. Os novos prédios em construção com data de entrega em agosto de 2010 têm atraso de mais 

de um ano, com indícios de que se estenderá por mais longos meses. Em consequência, algumas 

turmas foram deslocadas para salas não apropriadas para aulas. Reformas nos banheiros também se  
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fazem de grande importância, pois a higiene e as instalações precárias causam mau cheiro que 

prejudica as aulas nas salas vizinhas. 

 

 

6. A UPE, campus Petrolina não disponibiliza ônibus nem restaurante universitário, delimitando 

aos que têm necessidade de passar a manhã e tarde na faculdade arcar com alimentação e transporte 

caros. Essa realidade é convivente a todos os estudantes da área de saúde, pois são cursos integrais. 

 

7. A biblioteca precisa se atualizada, possui cinco computadores funcionando para 3.200 alunos 

o que visivelmente não corresponde à demanda e o que também se aplica ao acervo bibliográfico 

que é deficiente tanto para os cursos de saúde quanto para os de licenciatura. As carteiras de 

cadastro ainda são feitas por máquina de datilografar. 

 

8. Considerando que os cursos de saúde possuem em sua grade acadêmica aulas práticas, é de 

fundamental importância laboratórios para capacitação dos estudantes. No entanto com 

insuficiência no número destes, limita os alunos muitas vezes no aprendizado. O ingresso dos 

laboratórios proporciona aos futuros profissionais, os recursos necessários para entrar em contato 

com todas as áreas de conhecimento de sua área.  

 

9. Observe-se um clima de insatisfação geral por parte dos estudantes que são os maiores 

prejudicados. Muitos professores estão desmotivados e frustrados, pois a UPE não oferece suporte 

para um bom plano pedagógico e isso é sentido pelos alunos que são lesados em uma oferta de 

assistência deficitária.  

 

10. É crucial ao estudante ter a capacidade de retorno social do saber adquirido, além de 

contribuição para a produção de conhecimento e formação acadêmica mais ampla. Assim, faz-se 

forçoso a disponibilização para os alunos da instituição UPE campus Petrolina toda uma 

infraestrutura adequada e essencial que proporcionem o real aprendizado, com compreensão das 

disciplinas, abrangência e aplicação do conhecimento através de pesquisas e práticas. Seguem em 

anexo as reivindicações circunstanciadas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

DISCENTES DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO,  

CAMPUS PETROLINA 
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Pauta de reivindicação: 

Realização de concursos para professores efetivos urgentes; 

Ampliar os recurso  para pesquisa e extensão; 

Melhoria das instalações básicas em todos os campis; 

Melhoria na estrutura física e no acervo da biblioteca; 

Construção de laboratórios específicos para seus respectivos cursos. 

 

 
 
 


