
 Nota do movimento estudantil da UFAL em solidariedade à Reitora Valéria 
Correia 

 
Nós, Centros e Diretórios Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes,          

que compreendemos a importância da defesa de uma universidade pública, gratuita,           
de qualidade, socialmente referenciada e popular, viemos através desta carta          
prestar solidariedade à Magnífica Reitora Valéria Correia, ao Vice-Reitor José          
Vieira, aos Diretores do Departamento de Administração Pessoal e ao Procurador           
da Universidade. 

A Associação dos Docentes da UFAL (Adufal) e o Sindicato dos Técnicos da             
UFAL (Sintufal) solicitaram à justiça alagoano a prisão da Reitora e de mais             
membros da gestão devido ao processo de rubricas das categorias. Essa retirada            
dos planos econômicos das categorias parte do governo federal que há anos vem             
atacando os direitos trabalhistas.  

É inconcebível tal pedido, visto que é um ataque direto à autonomia da             
Universidade pública, abrindo precedentes para que o debate oportunista de          
privatização do ensino venha à tona. Para além de que não havia nenhuma             
irregularidade ou descumprimento da decisão judicial, como exposto em nota da           
gestão para a comunidade acadêmica, emitida em 15/03/2019. 

Atacar uma gestão que vem sendo linha de frente em lutas importantíssimas            
para a universidade, como a luta contra a EC 95, que congela os investimentos              
públicos, a Lei da mordaça e a criminalização dos movimentos sociais, é atacar a              
Universidade e seus estudantes!  

A transmissão ao vivo das reuniões do Conselho Universitário - CONSUNI,           
implementação do portal da transparência, realização de audiências públicas para          
prestação de contas, mostra o compromisso da gestão para com aqueles que a             
servem, docentes, técnicos e discentes, fazendo uma gestão transparente e limpa.           
Além de melhorias estruturais notórias em todos os campi, como a finalização de             
obras inacabadas, abertura de dois novos Restaurantes Universitários no interior,          
implementação do programa RU ágil, inauguração do Complexo Esportivo da          
Universidade Federal de Alagoas, piscina inaugurada no campus Arapiraca, que          
elevou nossa universidade para nota 4 em avaliação institucional.  

Todos os avanços supracitados fizeram com que, em 2018, a UFAL           
recebesse a 70° Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -             
SBPC, nos colocando como protagonistas e referência nacionalmente. 

Essa gestão, que defende e prioriza a assistência estudantil como marco           
transformador sob o número de evasão dos estudantes por questões financeiras e            
de mobilidade, que investe em acessibilidade e promove políticas de integração           
para que os estudantes deficientes possam ter as mesmas condições de acesso à             
educação, nos mostrou Outra UFAL. A implementação das cotas na pós-graduação           
também mostra-se como um fator para garantia de equidade dentro da           
universidade. 



Reiteramos o nosso compromisso, enquanto estudantes, na defesa da nossa          
Universidade Pública, e nos solidarizamos com aqueles e aquelas que sonham e            
lutam diariamente por uma Universidade pintada de povo. 
 
Assinam: 

1. Diretório Central dos Estudantes da UFAL - DCE/UFAL 
2. Centro Acadêmico de Enfermagem 12 de Maio - Campus A.C. Simões 
3. Centro Acadêmico de Nutrição - Campus A.C. Simões 
4. Centro Acadêmico Silvia Lane - Psicologia - Campus Palmeira dos 

Índios 
5. Centro Acadêmico A Voz da Enfermagem - Campus Arapiraca 
6. Centro Acadêmico De Matemática - Campus A.C.Simões 
7. Diretório Acadêmico Freitas Neto - Comunicação Social - Campus A.C. 

Simões 
8. Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo - Campus A.C. Simões 
9. Centro Acadêmico de Psicologia Carolina Maria de Jesus - Campus A.C. 

Simões 
10.Centro Acadêmico de Ciências Contábeis - Campus Santana do Ipanema 
11.Centro Acadêmico de Biologia Enraizando em Terras Secas - Campus 

A.C. Simões 
12.Centro Acadêmico de Pedagogia Nísia Floresta - Campus Delmiro 

Gouveia 
13.Centro Acadêmico de Computação Alda Lovelace - Campus Arapiraca 
14.Centro Acadêmico de Letras - Campus A.C. Simões 
15.Centro Acadêmico de Filosofia - Campus A.C. Simões 
16.Centro Acadêmico de Teatro - Campus A.C. Simões 
17.Centro Acadêmico de Serviço Social Maninha Xucuru-Kariri - Campus 

Palmeira dos Índios 
18.Centro Acadêmico de História - Campus A.C. Simões 
19.Centro Acadêmico de Engenharia de Produção - Campus Penedo  
20.Diretório Acadêmico de Ciências da Computação - Campus A.C. Simões 
21.Centro Acadêmico de Direito Guedes de Miranda - Campus A.C. Simões 
22.Centro Acadêmico de Ciências Contábeis - Campus A.C. Simões 
23.Centro Acadêmico Letras Graciliano Ramos - Campus Arapiraca 
24.Centro Acadêmico de Geografia - Campus Delmiro Gouveia 
25.Centro Acadêmico de Letras - Campus Delmiro Gouveia 
26.Centro Acadêmico de Medicina Arapiraca - Campus Arapiraca 
27.Centro Acadêmico SOMOS ARQUITETURA - Campus Arapiraca 
28.Centro Acadêmico de Serviço Social Rosa Luxemburgo - Campus A.C. 

Simões 
29.Turma de Agroecologia do Pronera 



30.Centro Acadêmico de Ciências Sociais Florestan Fernandes - Campus 
A.C. Simões 

31.Centro Acadêmico de Agroecologia Rurucum - Campus A.C. Simões 
32.Levante Popular da Juventude 
33.Juventude Revolução do PT 
34.Afronte! 
35.Juventude do PT 

 


