
PAULO VANDERLEI VARGAS GROFF – QUEM SOU? 

  

I - Trajetória e realizações na Uergs 

 Ingressei na Uergs em julho de 2008, para o cargo de Professor 

Adjunto de Gestão Pública, no Campus Regional III.  

 A primeira lotação foi na Unidade Universitária em Ibirubá (extinta), 

atuando também na Unidade de Cruz Alta, São Luiz Gonzaga e Três 

Passos.  

 Desde julho de 2009 estou lotado na Unidade Universitária de 

Frederico Westphalen. Quando cheguei nesta Unidade havia apenas 

uma Professora, um Curso de Tecnólogo em Fruticultura, com 11 

Estudantes, que se formaram em 2010 e dos quais fui Paraninfo, tendo 

sido Coordenador deste Curso entre 2009 e 2010.  

 Fui também Coordenador (Diretor) da Unidade Universitária entre 

2010 e 2013. Atuei ativamente para a criação do Curso de 

Administração: Gestão Pública, que começou a funcionar a partir de 

março de 2010, tendo sido Coordenador deste Curso entre 2010 e 

2013; atualmente o Curso de Administração Pública e a Pós-graduação 

em Gestão Pública contam com 230 estudantes, 3 técnicos-

administrativos, uma estagiária, uma colaboradora terceirizada e 6 

Professores. 

  Fui Conselheiro do CONSUN durante o ano de 2011, como 

representante Docente do Campus Regional III; propus neste 

período, com insistência, a revisão de toda a legislação da Uergs, mas 

isto não foi aceito pela Reitoria, mesmo esta reconhecendo que grande 

parte dos entraves da Uergs está na inadequação das legislações da 

Universidade; até hoje a Universidade não levou adiante a revisão do 

Estatuto e do Regimento; 

 Fui Diretor do Campus Regional III, entre 2013 e 2014, tendo 

presidido o Conselho Consultivo Regional, e atuado como 

conselheiro do CONSUN e do CONEPE. Esse Campus abrange as 

Unidades Universitárias em Botucaraí/Soledade, Cruz Alta, Erechim, 

Frederico Westphalen e Sananduva. A marca de minha  gestão foi o 

fortalecimento igualitário de todas as Unidades Universitárias do 

Campus Regional. 

 Fui organizador local do V Siepex, que ocorreu em Frederico 

Westphalen em 2015, que contou com cerca de 1.000 participantes. 

 Sou membro titular do Comitê de Assessoramento da FAPERGS, na 

área das Ciências Sociais Aplicadas, representando a Uergs, desde 

2016. 

 Sou conselheiro do CONSUN, desde janeiro de 2018, representando 

os Docentes do Campus Regional III; neste primeiro semestre, também 

membro da CPPD, por indicação do CONSUN; 
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 Fui membro da Diretoria Colegiada da Aduergs (Associação dos 

Docentes da Uergs), entre 2011 e 2012; neste período participei 

ativamente na luta pela aprovação do Plano de Carreira para os 

Professores e Funcionários, que desde 2009 era negociado com o 

Governo do Estado, e que se tornou Lei em abril de 2012; o Plano de 

Carreira era um grande sonho dos Professores e Funcionários, e 

considerado como fundamental para o futuro da Uergs, pois sem ele a 

Universidade tinha dificuldade em atrair e manter Professores e 

Funcionários, porque a carreira não era atrativa; é importante destacar 

que os estudantes tiveram uma forte contribuição na aprovação do 

Plano de Carreira; outra bandeira que ajudou a carregar na Aduergs foi 

a realização de concurso definitivo para Professores (Edital de 2012), 

para ingressarem em substituição dos Professores temporários.  

 Fui Presidente da Aduergs por dois mandatos consecutivos, de 

2013 a 2016; em 2013 participei e articulei diversos movimentos e 

reuniões para pressionar o governo do Estado a atender as demandas 

da Uergs; em resposta o governador criou um GT (Grupo de Trabalho) 

para tratar da Uergs, integrado por membros do 2º e 3º escalão do 

governo, e de representantes da Aduergs e Assuergs e dos Estudantes; 

junto com a Profª. Ana Maria Bueno Accorsi, representando a Aduergs, 

integramos este GT e lá defendemos a permanência das 24 Unidades 

da Uergs, concurso para 115 Professores (e não apenas 57 autorizados 

pelo governo e aceitos pela Reitoria) e para mais 100 Funcionários 

(conforme PDI), com reposição automática para estes, e a destinação de 

0,5% do orçamento do Estado para a Uergs (cerca de 100 milhões 

anuais) e a criação do Campus Central da Uergs. O atual Campus 

Central da Uergs (junto ao CETAF) foi resultado dos trabalhos do GT; 

tive uma participação ativa na organização do 2º Encontro Estadual de 

Professores, Funcionários e Estudantes, juntamente com os colegas da 

Aduergs, da Assuergs e representantes dos Estudantes, que ocorreu na 

Assembleia Legislativa do Estado, em 26 de abril de 2013, e que foi um 

evento de grande sucesso; este evento foi antecedido por Encontros nas 

Unidades Universitárias e Regionais.  

 Desde julho de 2017 é Vice-presidente da Aduergs, e junto com seus 

colegas de Diretoria, com o DCE, a Assuergs, o Sinpro e o Semapi, 

tenho dado continuidade às cobranças incessantes pela realização de 

concurso público para Professores e Técnicos-administrativos e a 

solução definitiva para o Campus Central da Uergs, com o investimento 

dos recursos da Emenda Paim. 

 

II - Formação e experiência profissional 

 

 Possuo formação na área do Direito e da Ciência Política, com 

graduação em Direito (Unisinos), Mestrado em Ciência Política na 
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Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle) e Doutorado em Direito 

Constitucional na Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne);  

 Tenho uma trajetória de 21 anos no Ensino Superior, com atuação na 

graduação e em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado);  

 Desde que ingressei na Uergs, em 2008, tenho ministrado disciplinas 

e tenho mantido contato direto com a área de Administração 

Pública, o que me tem possibilitado alargar conhecimentos nesta área 

da Administração. 

 

III- Dados particulares 

 

 Sou natural de Independência (7 mil habitantes), região noroeste/RS, 

próximo a Três de Maio e Santa Rosa;  

 Vivi no meio rural até os 17 anos; filho de pai comerciante e mãe 

agricultora, sendo ambos naturais de São Luiz Gonzaga/Missões.  

 Sou pai de duas adolescentes e de um menino.  

 Residi durante 3 anos em Santa Maria, 15 anos em Porto Alegre, 3 anos 

em Paris/FR, 3 anos em Santo Ângelo e está há 9 anos em Frederico 

Westphalen. 


