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NOTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

PÚBLICA E EM SOLIDARIEDADE AOS REITORES E SERVIDORES DA UFAL  

 

A Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE, 

seção Alagoas, vem a público expressar repúdio à arbitrária decisão da ADUFAL e 

do SINTUFAL em impetrar pedido de prisão aos magníficos reitores da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL, profa. Dra. Maria Valéria Costa Correia e prof. Dr. José 

Vieira, ambos, em exercício democrático revelado pelas urnas, assim como, aos 

demais servidores da referida instituição afetados pelo agravo pedido de prisão. 

Esta entidade é uma associação civil de utilidade pública e natureza 

acadêmica no campo da política e da gestão da educação, que congrega 

pesquisadores, docentes e estudantes de educação superior e educação básica; e, 

nos pautamos na luta pelo efetivo exercício do direito à educação de qualidade para 

todos, assegurada ao longo da vida, por meio da participação na formulação e 

execução de políticas públicas de educação e na concepção e adoção de práticas 

de gestão democrática, alicerçadas nos valores da justiça social, da liberdade e da 

igualdade de direitos e deveres na educação e na sociedade.   

Neste sentido, a ANPAE solidariza-se com os aludidos reitores e demais 

servidores que foram atingidos em sua integridade de pessoa humana protegida 

pelas leis da República. Portanto, não comungamos com o ato falho do pedido de 

prisão sem a consulta às bases, um dos pilares da gestão verdadeiramente 

democrática. 

A ANPAE se coloca, portanto, ao lado da democracia e respeito ao Estado 

Democrático de Direito. Quaisquer ensaios de ruptura da ordem democrática terá o 

repúdio dessa instituição que não compactua com o pedido de prisão, senão em 

conformidade com a Constituição Federal brasileira. 

 

Maceió/AL, 19 de março de 2019. 
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