Nota em respeito à autonomia universitária da comunidade docente, técnicos e discentes da
UFPA e apoio à NOMEAÇÃO DO REITOR EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Nos dias 29 e 30 de junho de 2020, ocorreu a consulta informal à comunidade universitária da Universidade
Federal do Pará (UFPA) para definição do novo reitor da instituição, a qual seguiu a legislação vigente e a
importância da autonomia universitária. A consulta informal à comunidade universitária revelou que 92,7%
dos votos (98,6% se considerada a ponderação para atribuir paridade às três categorias; ou 87,9% se
atribuído o peso de 70% para os votos dos docentes) concordam com a recondução dos professores
Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira da Silva aos cargos de reitor e vice-reitor, respectivamente.
O Conselho Superior Universitário (CONSUN) da Universidade Federal do Pará também seguindo a legislação
vigente, sem vincular a sua decisão à consulta informal, elegeu a lista tríplice composta pelos professores
Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira da Silva (1º. Lugar com 84 votos), Zélia Amador de Deus e Edmar
Tavares da Costa (2o. lugar com 11 votos), Doriedson do Socorro Rodrigues e Marcos Monteiro Diniz
(3º. Lugar com 09 votos). Essa decisão foi encaminhada para o Ministério da Educação (MEC) para que fosse
realizada a nomeação do reitor da UFPA pelo Presidente da República. Até agora, o presidente não nomeou
o reitor e este ato de omissão trará consequências graves para a gestão da UFPA, pois o mandato do atual
vice-reitor será finalizado no dia 10 de outubro, ficando a reitoria sem gestor eleito, o que coloca a instituição
em estado de insegurança jurídica, sob ameaça de intervenção e ataque da sua autonomia administrativa
bem como fere a legitimidade dos procedimentos legais e normativos de processos legítimos.
O professor Dr Emmanuel Zagury Tourinho tem uma história de protagonismo científico nacional e
internacional, possui um perfil técnico, tanto como docente como gestor, zeloso, íntegro, competente. É
psicólogo, mestre e doutor em Psicologia. Foi presidente da ANDIFES e coordenador de área da Psicologia na
CAPES. Vale destacar o trabalho de intensa e crucial importância do Professor em comitês de área no CNPq.
Ele sempre dialogou com toda a comunidade acadêmica e com os setores da sociedade extramuros sem
acepção de pessoas, partidos e de grupos. À frente da UFPA, no primeiro mandato como reitor, realizou um
trabalho profícuo com atenção aos princípios de ensino, pesquisa e extensão da universidade pública;
efetivou uma gestão republicana da coisa pública com a promoção do bem comum, realizando uma gestão
ilibada, marcada pela democracia, pluralidade e respeito à diversidade. Atuou para fomentar o
desenvolvimento regional e nacional, mediou a criação de muitos convênios internacionais e atuou para o
crescimento e desenvolvimento da inovação e tecnologia na Amazônia e no país durante o seu mandato que
se encerrou recentemente.
Portanto, foi reeleito justamente por este significativo trabalho zeloso, ético, competente e marcado pela
pluralidade e dialogicidade. A escolha, pela comunidade acadêmica, do Reitor Emmanuel é fruto de processo
democrático, que envolveu toda a comunidade acadêmica, e deve ser respeitada. Assim, nós do Fórum
Nacional de Entidades da Psicologia (FENPB) somos solidários à comunidade da UFPA e apoiamos a
nomeação dos professores Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira da Silva para a reitoria da
Universidade Federal do Pará.
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