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Nota de Repúdio contra a nomeação do terceiro colocado na consulta para 

Reitor da UFCG 

 

A Unidade Acadêmica de Psicologia (UAPSI) da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), representada por seus docentes, técnicos administrativos e 

estudantes, vêm através desta nota demonstrar seu repúdio ao Decreto presidencial que 

nomeou o candidato menos votado na consulta eleitoral para o cargo de Reitor dessa 

Universidade. 

Os ataques à democracia, ao estado democrático de direito, à educação, às 

universidades públicas e à sua autonomia passaram a ser constantes com o atual 

governo federal. Desde então, as Universidades Federais sofrem com o corte de verbas, 

com a ausência de concursos públicos para servidores efetivos, ameaças de privatização 

e aprofundamento da precarização das condições de trabalho e ensino, por fim, as 

intervenções políticas com a nomeação de Reitores que se alinham a este projeto de 

poder.  

A nomeação do terceiro colocado na consulta eleitoral é um gravíssimo ataque à 

autonomia universitária e uma violenta agressão à decisão democrática da comunidade 

universitária da UFCG. A autonomia pedagógica e administrativo-financeira das 

Universidades Federais é premissa fundamental para a manutenção do caráter público 

do ensino, da pesquisa e da extensão. A nomeação do menos votado na consulta 

eleitoral desrespeita a luta histórica por democracia na interior das Instituições Federais 

de Ensino Superior. 

Intervenções desta natureza desviam as Universidades Públicas de sua missão 

principal para servir a interesses políticos escusos e a implantação de um projeto 

autoritário de poder. A Unidade Acadêmica de Psicologia (UAPSI) se solidariza com a 

comunidade acadêmica da UFCG, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso 

com os preceitos democráticos, com a oferta de uma educação pública, gratuita, de 

qualidade e socialmente referenciada.  

 

Reitor eleito é Reitor empossado! 
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