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NOTA DE APOIO
O Departamento de Serviço Social - SER da Universidade de Brasília – UnB
manifesta seu apoio e solidariedade à Reitora da Universidade Federal de Alagoas –
UFAL, Maria Valéria Costa Correia, e sua equipe de administração universitária, em
razão do pedido de prisão requerido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade
Federal de Alagoas (SINTUFAL) e pela Associação dos Docentes da Universidade
Federal de Alagoas (ADUFAL), sob alegação de descumprimento de ordem judicial com
relação ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0801135-30.2019.4.05.8000, que
determina a reimplantação das rubricas judiciais decorrentes do Acórdão nº 6.492/2017,
do Tribunal de Contas da União - TCU.
Compreendemos que este pedido de prisão se configura como um ataque aos
princípios da gestão democrática, comprometida com a universidade pública, e à
Educação como um direito social que a referida Reitora tem buscado viabilizar. Tal
medida, que busca responsabilizar criminalmente a Reitora eleita democraticamente, aliase ao projeto de desmonte e precarização da educação superior vivenciado na conjuntura
atual, onde também se destacam a ofensiva sobre o pensamento crítico, o ataque à
autonomia universitária e aos processos democráticos de escolhas dos Reitores, o corte
de verbas e da precarização salarial com a perda de direitos adquiridos, haja vista a
ameaça de perda da URP, vivenciada na UnB.
Maria Valéria Correia, além de Reitora, é assistente social e tem um reconhecido
legado de luta e defesa dos direitos sociais e trabalhistas, a exemplo de sua atuação na
Frente Nacional contra a privatização da saúde e em defesa do Sistema Único de Saúde SUS.
Nosso apoio e solidariedade visa fortalecer a agenda da política social de
educação, da universidade pública e gratuita, da autonomia universitária e do projeto
profissional crítico do Serviço Social a favor dos direitos da classe trabalhadora e da
emancipação humana.

