
NOTA PÚBLICA DA DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EM 2  DE SETEMBRO DE 2018 

 

A direção do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina vem a 

público manifestar apoio a seu Magnífico Reitor, Prof. Ubaldo Cesar Balthazar, e a seu chefe de 

gabinete, Prof. Áureo Mafra de Moraes, frente a recente situação de denúncia interposta pelo 

Ministério Público Federal contra ambos, motivada por entrevista que concederam em 

reportagem veiculada pela TV UFSC. 

Enquanto professores e dirigentes de uma unidade universitária preocupam-nos seriamente a 

natureza desta denúncia e o direcionamento da mesma especificamente aos dois professores: 

o Magnífico Reitor, professor de Direito, representando a Universidade e manifestando-se 

apenas em defesa da Instituição (visto que sua pessoa não era alvo de nenhuma denúncia até 

então), vê-se atacado por ter exercido o simples direito de manifestar sua voz; o chefe de 

Gabinete, professor de Jornalismo, responsável pela comunicação da Reitoria com a 

comunidade, vê-se atacado por ter cumprido seu dever de ofício, divulgar as informações 

sobre os pensamentos e atos da Universidade.  

Foram denunciados por fazerem exatamente o que se espera deles, exercendo os direitos de 

defesa e de expressão, inerentes às atividades de suas próprias profissões, atributos de seus 

cargos e, mais do que isso, direitos fundamentais de todos os cidadãos, previstos na 

Constituição Federal.  

Preocupa-nos sobremaneira que os mecanismos de defesa da sociedade brasileira estejam se 

voltando contra ela mesma. Um ataque desta natureza ao Reitor é um ataque à Instituição que 

ele representa e à própria sociedade. 

Preocupa-nos que a sociedade possa vir a não valorizar as contribuições que a Universidade 

Federal de Santa Catarina tem propiciado à cidade, ao estado e ao país em sua trajetória de 58 

anos de ensino, pesquisa e extensão públicos e gratuitos. Como seria hoje Santa Catarina e o 

Brasil sem a Universidade pública? E como será no futuro, se ela deixar de existir? 

Será esse o desejo da sociedade? 

Nosso desejo é de que, em contínuo processo de aperfeiçoamento administrativo, a 

Universidade pública siga sendo o ambiente em que seus cidadãos se aprimoram 

profissionalmente, desenvolvem suas aptidões e de onde se lançam em iniciativas para o 

crescimento do Brasil. Contando, para isso, com o apoio e também com o monitoramento e as 

correções que forem necessárias pela sociedade brasileira. Mas jamais aceitando a 

agressividade que levaria ao fim da Universidade livre e a própria sociedade à autodestruição. 
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