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Ao saudar a grande e forte comunidade acadêmica da UFCG, faço votos de que 

estejam todos e todas bem, mantendo os cuidados necessários à preservação da vida e da 

saúde, neste momento de pandemia.  

Reporto-me à comunidade acadêmica, para iniciar um movimento de transparência 

e comunicação, pelo qual a UFCG anseia e do qual necessita, especialmente neste 

momento de transição entre equipes de gestão. 

Com profundo respeito, esclareço a todos e todas que processos de transição na 

Administração Pública visam estabelecer a prevalência do interesse público, como bem 

versado no art. 37 de nossa Constituição Cidadã. E assim sendo, é preciso que a 

construção desta equipe tenha a proteção do Princípio da Razoabilidade, respeitando o 

lapso temporal do qual ainda dispomos, considerando que o Vice Reitor no exercício da 

Reitoria da Universidade Federal de Campina Grande, Prof. Dr. Camilo Farias, segue no 

desempenho de suas funções, a exemplo de cada servidor e servidora das áreas técnico-

administrativa ou docente que entende que sua maior responsabilidade é evitar que uma 

situação de transição de gestão afete ampla e profundamente o funcionamento da UFCG, 

desassistindo perigosamente a Universidade.  

Faz-se imprescindível registrar que recorremos à responsabilidade de cada um e 

cada uma quanto ao zelo por nossa Instituição, garantindo que não haja abandono de 

função pública, prejuízo este gravíssimo e irreparável. 

Por oportuno, prezando por uma comunicação transparente, pautada no bom 

diálogo com a comunidade e com a prestação de informações idôneas, esclarecemos que 

o processo de transição se encontra formalizado por meio do Processo SEI nº 

23096.009918/2021-31, cujo teor é público. 

Volto a me reportar a esta comunidade, solicitando que sigamos em nossas 

atividades profissionais habituais e enfrentemos nossos desafios diários na construção 

desta Instituição e da educação que almejamos. 

A UFCG não pode parar e não o fará, porque nela prevalece o compromisso e a 

convicção de que o exercício do serviço público é pautado pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo ainda comprometida com o 

impacto positivo e a capacidade transformadora da educação na sociedade. 

Com sinceros votos de que esta transição seja um exemplo da urbanidade, 

capacidade de diálogo e colaboração, pelo bem da nossa UFCG, registro aqui minha 

profunda gratidão a todos os que fizeram e fazem um trabalho comprometido com a nossa 

instituição. 

Atenciosamente,  

Prof. Dr. Antônio Fernandes Filho  


