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O Centro de Ciências Aplicadas e Educação, em respeito aos princípios 
democráticos e a defesa da autonomia universitária, e em consonância com o 
Conselho Superior da UFPB, torna público seu posicionamento de repúdio à atitude 
antidemocrática de nomeação, em 04 de novembro de 2020, do professor Valdiney 
Veloso Gouveia para a Reitoria da nossa universidade. 
 
Defendemos que, dentro da legalidade, mas respeitando a autonomia e a 
democracia, deve ser respeitada a decisão da comunidade universitária que, na 
consulta eleitoral, escolheu a chapa encabeçada pelas professoras Terezinha 
Domiciano e Mônica Nóbrega, consulta em que o professor Valdiney Gouveia e a 
professora Liana Albuquerque obtiveram o terceiro lugar (com pouco mais de 5% 
dos votos). Resultado que foi referendado pelo Colégio Eleitoral, formado pelos 
Conselhos Superiores (com representação dos três segmentos da UFPB), e no qual 
o reitor recém-nomeado não obteve nenhum voto.  Consideramos que tal fato 
implica na falta de representatividade do reitor nomeado, junto à comunidade 
acadêmica, comprometendo as condições de gestão acadêmica e administrativa.  
 
Nesse sentido, conclamamos a toda a comunidade do Campus IV, servidores 
docentes, servidores técnico-administrativos e discentes, a se unirem em defesa da 
nossa Universidade e da democracia. É hora de exercermos o protagonismo na luta 
pela democratização e transparência da gestão pública, no âmbito da UFPB, das 
demais instituições federais de ensino, e no setor público de maneira geral. 
 
Manifestamos que esse ataque à UFPB em sua autonomia e democracia 
corresponde a uma medida autoritária sobre a sociedade paraibana, que é ferida e 
vilipendiada, bem como a toda a comunidade acadêmica em nosso País.  
 
 
Rio Tinto, 10 de novembro de 2020 
Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da UFPB 
  


