
Visão sobre o conjunto  
de nossas Universidades
As universidades públicas cearenses, conjunto onde inserem-
se a Universidade Federal do Ceará - UFC, a Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira 
- UNILAB e a Universidade Federal do Cariri - UFCA 
concretizam anseios de uma sociedade em transformação - 
criativa, com enorme potencial de desenvolvimento,  ainda 
que profundamente desigual, marcada por índices de pobreza 
e exclusão social, atenuados, mas não completamente 
corrigidos, pelas ações de melhora da educação, da economia, 
da assistência à saúde, da oferta de emprego e redução 
da pobreza, bem como de outros indicadores sociais, em 
decorrência do trabalho sério de nossos governos estaduais e 
municipais nas últimas duas décadas. Essas três instituições 
reúnem parcela expressiva da inteligência instalada em nosso 
estado, o maior arsenal científico, tecnológico e de inovação 
existente em nosso meio, e uma grande inserção nacional e 
internacional - pela vasta oferta de cursos de graduação e 
pós-graduação, pela diversidade e representatividade social 
cada vez maior do seu corpo discente, pela elevada qualidade 
de sua pesquisa, pelos serviços disponibilizados à comunidade 
por meio de projetos de extensão e prestação de serviços. Por 
essas razões, constituem uma das principais forças motoras 
do desenvolvimento local e nacional. 
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As nossas universidades 
e o povo cearense
O povo cearense, inspirador maior do conjunto 

de suas universidades, anseia e espera que as 

universidades cada vez mais participem ativamente 

na busca de soluções para os problemas mais 

pungentes que o afligem, priorizando a busca por 

essas soluções nas suas atividades de formação/

ensino, no direcionamento das suas pesquisas, na 

articulação de projetos de extensão mais voltados 

para as comunidades, na prestação de serviços 

prioritários. Formar para uma profissão, nossa 

missão maior, impõe uma consciência plena 

da instituição de que devemos formar técnicos 

competentes, cidadãos humanistas, dotados de 

compaixão e solidariedade. Isso requer práticas 

educacionais que levem ao desenvolvimento de uma 

consciência política e cidadã, orientada pela defesa 

das liberdades individuais, coletivas e institucionais; 

pelo respeito às diferenças, minorias e aos grupos 

mais vulneráveis; pelo compromisso com a defesa 

da soberania do País, com a defesa intransigente 

da proteção ao meio ambiente, à adoção de 

técnicas sustentáveis de desenvolvimento de nossa 

agricultura e exploração de nossas riquezas; pela 

preservação de nossa história e tradições, pelo 

incentivo às arte e à cultura; pelo compromisso de 

luta permanente  por mecanismos de redução de 

desigualdades econômicas e direito à propriedade; 

pela garantia de igualdade dos direitos das 

mulheres, de minorias étnicas e sociais – negros, 

indígenas, quilombolas, população LGBTQ. 

Um país que afunda
A grave crise política instalada no país, 

consequente ao regime instalado, de orientação 

nazifascista, corrompido nas suas entranhas por 

alianças inaceitáveis com grupos paramilitares, 

com a complacência de um número expressivo 

de representantes políticos e a indefinição de 

competências no âmbito do judiciário, exige das 

universidades uma posição ainda mais firme de 

defesa e luta contra as ameaças à sua independência 

de cátedra, pensamento e expressão, contra o ataque 

e desmantelamento dos sistemas públicos de saúde e 

educação, de programas sociais  por meio de pilhagem 

criminosas dos recursos destinados a 
essas áreas. É inaceitável a inquirição 
pelos órgãos de controle de vários 
cientistas, como ocorreu, recentemente, 
com o ex-Reitor da Universidade 
Federal de Pelotas, Pedro Hallal – trata-
se do braço da força intimidadora do 
negacionismo da ciência, a exemplo da 
inócua Recomendação recente do MEC 
de proibição do direito de expressão 
de pensamento nas instituições 
educacionais, instrumento natimorto 
por despacho proferido em maio último 
pelo Supremo Tribunal Federal, que 
reconhece as universidades como centro 
de pensamento e reflexão.

O genocídio 
programado - suas 
consequências e 
repercussões
A crise sanitária deflagrada pela 
pandemia da COVID-19 revela 
aos brasileiros e ao mundo o total 
despreparo, inépcia e o seguimento de 
uma orientação e práticas genocidas 
praticadas sob o comando e inspiração 
do presidente da República. O colapso 
de nossos serviços de saúde já é uma 
realidade de Norte a Sul do país, 
a despeito do trabalho heróico e 
destemido dos profissionais de saúde, 
de boa parcela dos governos estaduais e 
municipais, boicotados e desrespeitados 
pela doutrinação genocida e 
irresponsável da equipe central do 
governo federal, onde sobra cinismo e 
faltam competência, responsabilidade 
e qualquer esboço de compaixão ou 
solidariedade. Enquanto boa parte 



do mundo celebra a liberação de novas vacinas 
contra o SARS-CoV-2, à sociedade brasileira não 
é oferecido um plano nacional de vacinação, 
num quadro agravado pela emergência de novas 
variantes do vírus, cujo surgimento só pode ser 
enfrentado pela vacinação em ritmo acelerado 
e adoção de práticas sanitárias rígidas, como a 
interdição de aglomerações, o uso universal de 
máscaras, o distanciamento social, orientações de 
higiene pessoal. O governo genocida tergiversa e 
ainda não se pronunciou sobre a priorização de 
vacina para os chamados trabalhadores essenciais 
– de coleta de lixo, limpeza e serviços gerais, 
motoristas de transportes coletivos, grupo do 
qual, não esqueçamos, também fazem parte os 
professores de todo o sistema educacional. Nem 
mesmo o universo dos profissionais de saúde foi 
ainda imunizado e continuam à deriva de qualquer proteção, idosos de comunidades periféricas 
e portadores de várias comorbidades, como a 
legião de pacientes em tratamento dialítico e os 
receptores de transplantes, que vivenciam também 
a insegurança do racionamento de medicamentos 
indispensáveis à sua sobrevivência.
O crescimento exponencial da crise sanitária 
encontra solo fértil no esgarçamento quasi 
completo da tessitura social, no contexto de 
uma política econômica fracassada, com queda 
acentuada do PIB e das exportações, fuga de 
investidores e continuidade de uma política 
entregacionista da Amazônia e de outras nossas 
maiores riquezas. O desemprego atingiu números 
vultosos, pela anulação de várias políticas sociais 
implantadas por governos anteriores e a fome 
grassa nos diversos rincões de nosso país. É dever 
de todo brasileiro, em particular das comunidades 
científica e universitárias, pressionar governo e 
representantes políticos pela promulgação (e não, 
concessão) de um auxílio emergencial que atenda 
às necessidades dos milhões de brasileiros que 
estão entregues à própria sorte.

Alguns dos 
princípios que nos 
inspiram e nos 
movem
Diante de todo esse quadro dramático 

que atravessa o Brasil e, sendo a ADUFC 

a representação sindical de lideranças 

acadêmicas comprometidas, com o 

estímulo e participação de muitas delas, 

surgiu a candidatura da 

Chapa 2 – AUTONOMIA, COMPROMISSO 

e LUTA, que se dispõe a atuar segundo 

os princípios expostos acima nesta 

Carta-Programa e visando também à 

viabilização de:

– um movimento sindical livre, autônomo 

e independente de governos e partidos, 

que busque atuar em consonância e 

articulação com as representações dos 

corpos discente e técnico-administrativo;

– um sindicato organizado em sua base, 

onde as decisões tomadas nos diversos 

locais de trabalho sejam respeitadas 

– único caminho para fortalecer a 

mobilização, garantir a democracia 

interna, priorizar o enfrentamento 

das questões específicas da categoria, 

estimular a diversidade de forças políticas 

e permitir maior liberdade de expressão a 

minorias políticas;

– uma prática sindical renovada, 

transparente, livre de subterfúgios e 

manobras, que priorize a articulação 

e união dos docentes das três 

universidades federais no Ceará, criando 

novos canais de aproximação e diálogo, 

assim como buscando otimizar suas 

condições de trabalho;

– um sindicato articulado, que dialogue 

de forma respeitosa, não submissa, com 

todas as forças organizadas - incluindo 

sindicatos, federações e centrais, 

parlamentares, ongs, movimentos 

sociais e autoridades constituídas 

– comprometidas com a educação 

brasileira;



– disposição política de suas lideranças para 

enfrentar políticas de qualquer origem, que 

constituam ameaça à soberania nacional, à 

democracia, à autonomia das universidades; dano 

aos sistemas de educação, saúde, justiça social, 

defesa da cidadania, preconceitos de toda natureza; 

corte de verbas, notadamente para educação e 

saúde 

– um sindicato que compreenda a função social da 

universidade pública, valorizando e reconhecendo 

os docentes como importantes produtores de 

conhecimento e inovação no país;

– um sindicato que oriente as suas práticas pela 

absoluta isonomia de gêneros, pelo respeito e 

defesas às minorias étnicas e sociais – negros, 

indígenas, quilombolas, população LGBTQ, e que 

condene veemente qualquer forma de racismo e 

discriminação e que, em tais circunstâncias, atue 

de forma consequente e reparadora;

– um sindicato comprometido a informar, orientar 

os seus associados e a comunidade como um todo 

em situações de risco, como a atual pandemia 

da COVID-19, e que contribua para mobilizar as 

universidades a colocarem todos os seus recursos 

materiais e humanos a favor da reversão desses 

agravos, como demonstração da responsabilidade 

social de nossas instituições e da solidariedade 

humana.

Imbuídos firmemente de tais ideais, convidamos 

os colegas docentes da UFC, da UNILAB e 

da UFCA, a nos apoiar com o seu voto na 

eleição para a Diretoria da ADUFC. O seu voto 

representará o reconhecimento a um precioso 

legado de gestões anteriores do nosso Sindicato, 

orientadas por princípios semelhantes, e o resgate 

da ADUFC como sindicato plural, democrático 

e comprometido com as legítimas causas da 

comunidade universitária e da nossa sociedade.

Saudações Cordiais.
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Tesoureiro-Geral

Alexandre Araújo Bertini

CT - UFC

Primeiro Tesoureiro

Aristeu Pontes Lima

ICEN - UNILAB

Diretora de Patrimônio

Andréa Silvia Walter  

de Aguiar

FFOE - UFC

Diretor de ReIações 

Intersindicais

José Roberto da Cunha

IISCA - UFCA

Diretora de Assuntos 

Culturais 

Liu Man Ying 

ICA-UFC

Segundo Suplente 

Daniel Freire de Sousa 

ICS-UNILAB

Primeiro Suplente 

Paulo Alcobia Simões 

CT-UFC

Diretora de Assuntos  

de Aposentados 

Maria Vaudelice Mota  

FAMED -UFC

Presidente

Henry de Holanda Campos

FAMED - UFC

Vice-Presidente

Osmar de Sá Ponte Júnior

CH - UFC

 

Secretário-Geral

Ruy Ferreira Lima

Casas de Cultura   

Estrangeira - UFC 

Primeira Secretária

Robertina Pinheiro Roberto

FAMED - UFCA
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