
MOÇÃO DE APOIO 

 

O Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da 

UFG, vem, por meio desta nota, manifestar seu total repúdio aos atos de 

violência cometidos contra o Diretor do ICB, nos dias 14 e 18 de novembro 

de 2016, ao mesmo tempo que empresta seu total apoio à pessoa do 

Professor e Gestor Reginaldo Nassar Ferreira.  

A vocação institucional para o ensino, a extensão e a pesquisa, além da 

tradição em prestar serviços de qualidades, deve ser preservada e alicerçada 

no “Estado de direito”, regulado pelas leis, no plano formal, pelo princípio 

da legalidade, e subordinado às leis gerais e abstratas que disciplinam as 

formas de exercício laboral, pessoal e funcional. Todas as agressões à 

pessoa, à hierarquia, e às instituições, por meio da força ou da 

inobservância dos princípios norteadores da boa convivência afronta a 

garantia dos direitos individuais e coletivos. Esse estado das coisas é 

inadmissível. Solicitamos da Administração Superior apuração criteriosa e 

judiciosa dos fatos com responsabilização dos agressores e adoção imediata 

de medidas que impeçam que episódios dessa natureza se repitam, para 

segurança e garantia de direitos para toda a comunidade universitária. 

Consideramos gravíssima a situação gerada e nos unimos em repúdio pelo 

constrangimento contra todo o corpo social do ICB, na figura do seu 

Diretor.  

 

Esta moção foi aprovada em reunião do Departamento de Morfologia do 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

Goiânia, 22 de novembro de 2016. 
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