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NOTA DE POSICIONAMENTO 

 

A comunidade acadêmica da Ufal – Unidade de Santana do Ipanema, neste ato 

representada por suas Coordenações Geral e Acadêmica, legitimamente representando o 

posicionamento dos servidores da Unidade, torna público, nossa solidariedade à Gestão 

Central da Ufal diante dos fatos recentes. 

Em momentos políticos difíceis e conturbados, a parcimônia e a razoabilidade sempre são 

bons caminhos para se resolver os problemas, especialmente quando ele se encontra “dentro de 

casa” e, portanto, direta ou indiretamente relacionados às nossas próprias responsabilidades. 

Sabe-se que não é fácil gerir uma instituição pluripartidária e multicultural, especialmente 

num país imbuído de normas complexas, numerosas e extremamente burocráticas. Reconhece-se 

que existem e exige-se procedimentos burocráticos para a prática dos atos administrativos, 

mesmo em cumprimento de decisões judiciais.  

Por oportuno, ressalta-se que, na conjuntura política atual de cortes orçamentários e 

reflexões polêmicas sobre a educação brasileira, toda e qualquer intolerância “entre os pares” 

enfraquece a classe e expõe, à sociedade, uma suposta fragilidade que não pertence à Instituição 

Ufal. 

Nesses termos, a Ufal – Unidade de Santana do Ipanema entende que o requerimento 

judicial (pedidos de prisão) praticado pela Associação dos Docentes da Ufal – Adufal e pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Ufal – Sintufal, nos autos do Proc. 9436-87.2005.4.05.8000, foi 

inadequado e infeliz. 

Nesses termos, compartilha-se a solidariedade à Magnífica Reitora Valéria Correia, ao 

Vice-reitor José Vieira, ao Eminente Procurador da Ufal, à Diretoria do DAP e a todos os 

servidores que assessoram essas funções. 

  

Santana do Ipanema/AL, 16 de março de 2019. 
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