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CARTA-COMPROMISSO – ELEIÇÃO REITORIA UEPB 2020 

Este documento é uma iniciativa dos docentes sindicalizados da       

ADUEPB-SS que, em sua última Assembleia Geral, ocorrida no dia 21 de setembro 

de 2020, deliberou sobre a necessidade dos candidatos a Reitoria da UEPB se 

posicionarem em relação a pontos importantes na construção de uma Universidade 

pública, gratuita, laica e socialmente comprometida.    

 

 Eu, _________________________________________________, candidato(a) a 

Reitor(a) da Universidade Estadual da Paraíba para o quadriênio 2021-2024, 

reconhecendo a importância das solicitações feitas pela ADUEPB-SS, firmo 

compromisso com toda a comunidade acadêmica de que: 

 

1. Respeitarei o resultado da consulta prévia desta eleição e, caso não seja 

primeiro lugar no processo, abdicarei de assumir o posto de Reitor se 

escolhido da Lista Tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado da 

Paraíba. Em caso de ficar em quarto colocado no pleito, também excluo 

qualquer possibilidade de assumir a reitoria da UEPB.  

 

2. Reconhecerei a ADUEPB como única representante dos direitos da categoria 

dos docentes. 

 

3. Promoverei, com lisura e transparência, maior isonomia na participação dos 

docentes nos programas institucionais e convênios (Seleções de EAD, 

PARFOR, Bolsas de Pesquisa, Parcerias e demais projetos semelhantes), 

como uma das formas de melhoria da democracia interna da instituição. 

 

4. Caso venha a assumir o cargo de Reitor(a), não haverá redução de vagas 

discentes nos cursos de graduação durante os quatro anos de gestão. 

 

5. Realizarei políticas firmes, no que diz respeito à importância do combate ao 

assédio moral, assédio sexual, ao racismo, ao machismo, à transfobia e à 

homofobia. Reconheço a existência do problema dentro da estrutura da 

universidade e a necessidade de ações de conscientização da comunidade 

acadêmica, de valorização do respeito à diversidade cultural e garantia de 

apoio às punições jurídicas internas contra infratores.    
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6.  Reconhecerei que as parcerias público-privadas (Casos como organizações 

sociais e fundações) podem trazer danos à democracia interna e à autonomia 

universitária. Neste sentido, combaterei qualquer ingerência exterior à 

instituição.  

 

7. Envidarei esforços para garantir o cumprimento do PCCR e do 

financiamento público da instituição junto aos poderes responsáveis. 

  

8. Asseguro o respeito ao cálculo de proporcionalidade nos sufrágios internos 

da instituição, como forma de fortalecimento da democracia interna, não 

diminuindo nenhum poder de decisão dos docentes, discentes ou técnico-

administrativos.  

 

Campina Grande, 07 de Outubro de 2020 

 

 

__________________________________ 

Nome do Candidato 

 

___________________________________ 

Nome da Chapa 

 

 

 


