
   
 

 
 

 
Rua Dr Muricy, 390 cj. 201- Centro – Curitiba/PR  CEP 80.010-120 Telefones: (41) 3224-4658 

(41) 99156-1898 (WhatsApp) 
 

NOTA DE SOLIDARIEDADE AOS COLEGAS PROFESSORES PSICÓLOGOS 
DEMITIDOS  

 

A Diretoria do SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DO         

PARANÁ, recebeu com indignação a notícia de várias demissões de colegas           

professores da Universidade Positivo. Nos colocamos a disposição do         

Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Curitiba e Região          

Metropolitana (SINPES). 

Sabemos que o momento é delicado em razão da pandemia, mas a            

atitude de demissão não se justifica sem antes encontrar outras possibilidades           

para enfrentar os desafios econômicos vivenciado pela Instituição. Os         

profissionais da Psicologia presam pela relação saudável no ambiente de          

trabalho, mas a atitude da gestão da referida Universidade não tratou           

adequadamente esta situação, provocando sofrimento emocional ao demiti-los        

sem explicações. A grande quantidade de demissões da Universidade Positivo          

reflete a mercantilização do Ensino a distância e o desmonte da educação            

gerando o comércio com o único propósito, “ganhar dinheiro”. 

Defendemos o Curso de Psicologia de qualidade que seja capaz de           

formar profissionais incluindo as condições de ensino e corpo docente          

qualificado respeitando o rigor ético e técnico da profissão. As demissões           

demostram a falta de solidariedade e respeito ser humano neste momento           

vulnerável da pandemia. O inimigo invisível do coronavirus, passa a ser visível            

pelos gestores insensíveis ao sofrimento dos profissionais. 

A luta do SindyPsi continua, estamos à disposição dos colegas da           

Psicologia e do SINPES. 
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