
 

 

Nós, membros do Conselho de Administração do Escritório de 

Acompanhamento do Plano de Ação da CRES 2018 (Terceira Conferência Regional de 

Educação Superior para a América Latina e o Caribe), queremos expressar nossa profunda 

preocupação pela situação da Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Dra. Sandra Regina Goulart Almeida, quem é vítima de violência institucional exercida 

pelas autoridades federais da República Federativa do Brasil. Embora o processo 

administrativo instaurado e a sanção aplicada pela Controladoria-Geral da União tenham 

sido imediatamente suspensas graças a uma medida liminar concedida pelo presidente em 

exercício do Superior Tribunal de Justiça, chama a atenção  a constante perseguição do atual 

poder executivo, e em particular do Ministério da Educação do Brasil, contra o sistema 

público federal de educação universitária, sem dúvida um dos mais importantes e vigorosos 

da região. Não se trata de promover uma defesa corporativa contra o exercício dos corretos 

controles do estado, mas de um pedido de cumprimento do devido processo e de respeito às 

competências jurisdiccionais, conforme expressado pelo Supremo Tribunal Federal do 

Brasil. Cabe esclarecer que este é mais um fato entre as inúmeras ações realizadas nos 

últimos anos pelas atuais autoridades contra as universidades e institutos federais do Brasil, 

motivo pelo qual a comunidade do ensino superior da América Latina e do Caribe observa 

esta situacao com angústia e preocupação, como provam as numerosas declarações das 

redes,  instituições e organizações universitárias regionais. Por tudo isso, expressamos nossa 

solidariedade  com a Reitora e com toda a comunidade educacional da UFMG, assim como 

com toda a rede federal de ensino superior do Brasil, na esperança de que estes ataques 

cessem imediatamente. 

Córdoba, 24 de janeiro de 2021 
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