
NOTA DE REPÚDIO À ADESÃO DA UFERSA À ASSOCIAÇÃO DOS REITORES DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS DO BRASIL (AFEBRAS) 

 

Em um contexto tão conturbado, tanto interno quanto externo às Instituições Públicas 

de Ensino Superior, onde a democracia vem sendo ferida e a autonomia universitária 

ameaçada, várias universidades federais, dentre elas a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (Ufersa), encontram-se conduzidas por gestões não eleitas pelas suas 

respectivas comunidades universitárias. Não fosse suficiente, em mais um ato 

inoportuno e incabível, ao lado de outras Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), a gestão atual da UFERSA expôs nossa Universidade ao descrédito e ao provável 

isolamento com a deliberação que culminou com sua saída da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e adesão à Associação 

dos Reitores das Universidades Federais do Brasil (Afebras). 

Nesse contexto, o Conselho Universitário (Consuni) da UFERSA manifesta-se em 

repúdio à decisão unilateral da gestão da Instituição acerca de sua adesão à recém-

criada Afebras. Foi com choque e perplexidade que recebemos a notícia da saída da 

Ufersa da Andifes e de seu ingresso nesta nova associação. 

A aludida decisão foi divulgada na imprensa de alcance nacional e na mídia 

institucional eletrônica da UFERSA no dia 3 de fevereiro de 2022, fazendo referência, 

inclusive, a uma assembleia de criação. Integram a nova Associação as seguintes 

universidades: UFC, UFERSA, UFRA, UFVJM, UNIFEI e UNIVASF. 

A criação da nova Associação, reunindo dirigentes alinhados e aliados ao governo 

Bolsonaro, objetiva enfraquecer a Andifes e as frentes de resistência ao projeto em 

curso de desmonte da Educação Superior Pública Federal. A Afebras surge a partir de 

um grupo de reitores não legitimados pelas suas comunidades universitárias e como 

efeito do desrespeito à autonomia das Instituições Federais de Ensino Superior do país. 

Nenhuma das Instituições integrantes dessa associação teve, a título de 

exemplificação, o(a) primeiro(a) colocado(a) na consulta para reitor(a) nomeado(a) 

para assumir a reitoria e conduzir a instituição, o que contraria frontalmente a vontade 

e o que referendara a comunidade acadêmica.   

Por meio da Resolução Nº 38/Consuni, de 3 de agosto de 2021, o Conselho 

Universitário da Ufersa já havia manifestado seu posicionamento contrário à saída de 

nossa instituição da Andifes e relatado os possíveis e consequentes impactos 

deletérios desta desfiliação e do isolamento para com essa Associação, que, criada 

após a redemocratização do país, em 23 de maio de 1989, sempre atuou e atua, por 

mais de 30 anos, em defesa da universidade pública, promovendo a interlocução das 

IFES com o Governo Federal, com as comunidades universitárias e a sociedade. 

Desde a redemocratização, a Rede Federal de Educação Superior nunca sofreu ataques 

tão duros à sua democracia, como ocorre ora por parte do governo atual, que tem 

usado com frequência os artefatos legais criados no obscuro período de autoritarismo 



e ditadura para não nomear reitores mais votados e escolhidos pelas comunidades 

universitárias e indicados em primeiro lugar pelos seus conselhos máximos. O uso das 

listas tríplices não por questões de força maior, mas claramente ideológicas, tem sido 

uma das formas de desestabilização das universidades federais, além dos cortes 

orçamentários, de bolsas e perseguição a servidores. 

É necessário que, no próximo governo, entre em pauta, definitivamente, a 

regulamentação da autonomia universitária, conforme prevê a Constituição Federal de 

1988 no seu art. 207 e que a regulamentação legal da escolha dos dirigentes 

superiores de tais instituições seja feita de maneira consoante com o texto 

constitucional, preservando-se, sempre, a democracia e o direito de escolha das 

comunidades universitárias. 

Por fim, a decisão de saída da Ufersa da Andifes e a criação e adesão à nova Associação 

deveria ser uma decisão da Universidade, por meio de seus conselhos superiores, e 

não desejo unilateral/pessoal de quem está à frente da gestão universitária. Assim 

sendo, este Conselho se posiciona contrário a tais atos e reafirma seu compromisso e 

papel junto à comunidade interna e à sociedade como um todo, repudiando a 

exposição da Ufersa ao descrédito e ao provável isolamento.  


