
    Universidade Federal de São Paulo 

     Campus Baixada Santista 

 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

 

 

 

MOÇÃO DE APOIO À REITORA DA UFAL, PROFA. DRA. VALÉRIA CORREIA E 

TODA GESTÃO DA ATUAL REITORIA.   

 

As/os docentes e Técnicos em Educação do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de 

São Paulo, Campus Baixada Santista vem a público manifestar solidariedade e apoio à Profa. Dra. 

Valéria Correia, Reitora da Universidade Federal de Alagoas, abrangendo para toda gestão atual da 

Reitoria, pela ação desnecessária dos Sindicatos: ADUFAL – Associação dos Docentes da UFAL e 

SINTUFAL – Sindicato dos Trabalhadores da UFAL, por solicitarem a prisão da Reitora, do Vice 

Reitor e dos diretores dos Departamentos de Administração de Pessoal, alegando o descumprimento 

de um mandado de segurança que determina a incorporação de reajustes ao salário de servidores.  

Causa-nos imensa estranheza tal requisição advir de entidades de luta e de militância e nos convida 

a refletir o quão conseguimos dispersar nossos esforços para o enfrentamento dos desafios e 

“perigos” eminentes e concretos que vive na atualidade a Universidade Pública brasileira.  

Cientes das providências cabíveis frente a referida requisição das entidades sindicais e certas do 

total compromisso da Excelentíssima Reitora com as causas trabalhistas e de direito dos/das 

servidores e servidoras daquela Universidade, repugnamos tal solicitação de detenção que fere 

princípios próprios da luta sindical, que tradicionalmente preza pelo amplo debate e negociação.  

A referida Profa. Dra. Valéria Correia, assistente social, professora, militante da saúde pública, 

parceira das principais lutas em defesa da democracia e dos direitos sociais no Brasil não está nem 

estará sozinha neste e em tantos outros desafios que conjunturalmente demandam à Universidade 

Pública. 

Repugnamos todo ato extremista que congrega semelhanças aos atos e interesses da extrema direita 

brasileira. Nossa solidariedade e apoio à Reitora Valéria Correia e sua Gestão na Reitoria da 

Universidade Federal de Alagoas.  

 

 

São Paulo, 15 de março de 2019.  

Docentes e Técnicos em Educação do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP.   

 


