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NOTA DE SOLIDARIEDADE 

 

 Considerando que o Governo Federal não respeitou o resultado do processo eleitoral para 

escolha de reitor da Unifesspa; 

 Considerando que, ao nomear o terceiro colocado da lista tríplice, além de praticar um ato 

autoritário, o Presidente pode estar objetivando causar desarmonia interna em nossa instituição; 

 Considerando que o professor Dr. Francisco Ribeiro da Costa, reitor nomeado para dirigir a 

Unifesspa nos próximos quatro anos, é, portanto, vítima desse ato autocrático; 

 Considerando que o docente integrou a equipe da administração superior durante a gestão do 

professor Maurílio Monteiro, como Diretor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, sendo, pois, 

conhecedor da filosofia de nossa Universidade, tendo trabalhado em consonância com os objetivos e 

princípios da Unifesspa e da gestão anterior; 

  Vimos manifestar nossa solidariedade ao professor Francisco Ribeiro, pelo exposto, pelo 

profissional que ele é, por crermos que ele dará continuidade ao trabalho que vem sendo 

desenvolvido em nossa Universidade, estando alinhado com os princípios da instituição. 

  Manifestamos também nossa solidariedade ao professor Dr. Maurílio de Abreu Monteiro, 

vítima do claro golpe contra a autonomia universitária, o qual foi eleito democraticamente pela 

comunidade acadêmica para continuar desenvolvendo seu trabalho. 

 Entendemos a insatisfação de muitos dos membros da comunidade acadêmica, devido a 

nomeação do professor Francisco Ribeiro, mas compreendemos que o ato não se deu por motivo de 

sua suposta conexão com objetivos do Governo. Pelo contrário, o professor Francisco sempre 

defendeu os princípios da Unifesspa. 

 Finalizamos expressando nosso desejo de que a democracia sempre prevaleça e que 

permaneçamos na luta pelo bem de nossa Universidade, pelo bem comum.  

 

Prof. Dr. José de Arimatéia Costa de Almeida 

Diretor do Instituto de Geociências e Engenharias 
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