
Nota de Apoio dos/as professores/as do Curso de História, da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), (Campus A. C. Simões), à Reitora, Vice-Reitor, Diretores do Departamento de 
Administração Pessoal. 

 

Nós, professores e professoras do Curso de História (Licenciatura e Bacharelado), da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus A. C. Simões, nos solidarizamos com a nossa 
Magnífica Reitora, Maria Valéria da Costa Correia, o Vice-Reitor, José Vieira da Cruz e os 
técnicos do DAP, que tiveram seus pedidos de prisão solicitados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas (Sintufal) e pela Associação dos Docentes 
da Ufal (Adufal).  

Numa conjuntura grave de ataques às universidades e a toda a sua comunidade, que tem 
como alvo privilegiado desde os segmentos discente, docente e técnico, passando pelos que 
ocupam cargos de administração, o Sintufal e a Adufal pediram a prisão da reitora e demais 
gestores/as acima citados/as, sem que tal decisão fosse discutida com seus/suas 
sindicalizados/as. 

Repudiamos tal ação, que encontra na judicialização e criminalização dos/as gestores/as 
públicos/as o perigoso caminho para a resolução dos problemas enfrentados pela 
universidade. 

Compreendemos que apesar das dificuldades e limites, sobretudo, estruturais e 
orçamentários, agravados pelo atual quadro político brasileiro de desvalorização da 
universidade pública, especialmente, dos cursos de Ciências Humanas e, de ameaças à 
autonomia universitária, o projeto político-acadêmico empreendido pela atual gestão está 
comprometido com a construção de uma universidade socialmente referenciada, preocupado, 
principalmente, com a construção de uma universidade que dialoga com as demandas da 
sociedade e enfrenta suas desigualdades de classe, de gênero e de raça. 

Reafirmamos nossa solidariedade à reitora e aos gestores ameaçados de prisão, assim como 
nos colocamos vigilantes às ameaças de autonomia da universidade e críticos aos projetos 
conservadores que acreditam que a universidade não seja espaço de mulher, pobre, preto, 
preta, LGBTS, mas, de uma “elite intelectual”. 

 

Professores/as que assinam: 

Ana Claudia Aymoré Martins (filiada à Adufal) 

Ana Paula Palamartchuck (filiada à Adufal) 

Anderson Almeida da Silva (filiado à Adufal) 

Antônio Alves Bezerra (filiado à Adufal) 

Elias Ferreira Veras 

Irinéia Maria Franco dos Santos 

Lídia Baumgarten (filiada à Adufal) 

Michelle Reis de Macedo (filiada à Adufal) 



Osvaldo Batista Acioly Maciel (filiado à Adufal) 

Paulo Vitor Barbosa dos Santos 

Raquel de Fátima Parmegiani 


