
CARTA ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNISINOS 

 

  A Associação dos Docentes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – ADUNISINOS – e 

Coletivo de Professor@s Democracia Sempre nesta conjuntura, vem a público lamentar 

profundamente a disseminação de atos de constrangimento, silenciamento, violência física e 

moral, ocorridos em todo o país por motivação política-eleitoral, processo que só agudizou um 

cenário social de intolerância que há muito assola nosso país. Diante deste cenário, 

manifestamo-nos:  

- Pela defesa incondicional da democracia, contra o autoritarismo e todas as formas de 

violência na vida cotidiana; 

- Pelo respeito aos direitos e reivindicações das classes trabalhadoras; 

- Pelo reconhecimento da diversidade étnico-racial, cultural, sexual, de classe e de 

gênero; 

- Pela garantia dos direitos das mulheres, da população negra, dos povos indígenas, das 

pessoas LGBTQ+ e o compromisso da Universidade com estas demandas sociais e 

políticas;  

- Por uma Justiça Socioambiental que promova processos sustentáveis e justos no âmbito 

local e para a sociedade; 

- Pela defesa das políticas públicas, responsáveis e socialmente justas, que garantam o 

acesso e permanência de todos e todas sobretudo na Saúde e em particular na Educação; 

- Pela autonomia da comunidade universitária e a liberdade de docência; 

- Pela garantia de um espaço acadêmico que entende ser sua responsabilidade o 

pensamento crítico, reflexivo, sempre pautado na análise dos contextos sociais, culturais, 

econômicos e políticos; 

- Pela manutenção da vinculação necessária entre produção de conhecimento e projeto 

de sociedade; 

- Pela pertinência de sustentarmos, dentro e fora da Universidade, a cultura e a ética 

democrática, repudiando sempre qualquer discurso de ódio e violência. 

 Sendo assim, desejamos que o processo eleitoral ora em curso seja vivenciado na forma 

que melhor representa a Democracia, suas Instituições e as premissas acima destacadas, 

prevalecendo sempre a defesa dos direitos humanos e dos códigos de ética que regem as áreas 

de saber que estão presentes na Universidade. 
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