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Posição da SBB Naomar&Cancellier10out17 
 

Carta Aberta da Sociedade Brasileira de Bioética em 
apoio ao Reitor Naomar e de indignação em relação 
ao ocorrido com o Reitor Cancellier 
 
A SBB considerando o momento grave, 
principalmente institucional e político que o Brasil 
está vivendo; 
Considerando os diversos fatos obscurantistas e 
preconceituosos cada vez mais perpetrados por 
autoridades constituídas; 
Considerando o estrangulamento orçamentário que 
atinge especialmente a educação, saúde e 
saneamento 
Considerando o aumento da violência contra as 
populações excluídas e discriminadas;  
Considerando o linchamento moral a que foi sujeito 
o Reitor Prof. Luiz Carlos Cancellier da Universidade 
Federal de Santa Catarina, que além de preso sem 
culpa formada, foi humilhado e ao ser libertado, foi 
impedido até de pisar na universidade, situação que 
nem a funesta ditadura militar foi capaz de perpetrar; 
Considerando a clara e difícil decisão do Reitor da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
Naomar Almeida Filho de se exonerar da direção da 
instituição e divulgar em Carta Aberta1 que “Em quatro 
anos, apesar do contexto adverso, implantamos um modelo de 
universidade inovador em muitos aspectos: ampla cobertura 
territorial criando uma rede de colégios universitários, regime letivo 
quadrimestral multiturno, modelo curricular flexível, em ciclos de 
formação, fortemente integrado à educação básica, com base em 
pedagogias ativas mediadas por tecnologias digitais. Além disso, o 
modelo de integração social que praticamos buscou promover ampla 
inclusão étnico-social, respeito à diversidade de saberes e 
engajamento da sociedade na governança institucional, com 
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 https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/320413/Reitor-da-UFSB-renuncia-e-reclama-de-desmonte-

da-universidade.htm 
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representação política efetiva nos órgãos consultivos e deliberativos 
da Universidade.”   

A SBB se posiciona clara e inequivocamente em apoio ao 

Professor Naomar e ao projeto de ensino inovador 
liderado por ele como Reitor da UFSB, corroborando 
a carta aberta da ABRASCO, a qual acentua: 
"Destaca-se, por fim, que os fatos narrados pela carta aberta (do 
Prof. Naomar), infelizmente, não são exclusividade da micropolítica 
da UFSB. Assistimos estarrecidos a uma avalanche de notícias sobre 
episódios de violência e obscurantismo em diversos espaços da vida 
social, mas nos preocupa quando a névoa da raiva e do preconceito 
penetra no ambiente da universidade, espaço onde deveria se 

celebrar o livre pensar."
2 

Além disto, reafirma sua solidariedade à família do 
Reitor Cancellier e à comunidade da Universidade 
Federal de Santa Catarina, representando todo o 
sistema federal de ensino e se posiciona indignada 
pela autoritária, inoportuna e descabida atuação dos 
agentes policiais; 
Assim a SBB se mantém na luta diuturna na 
proteção dos direitos humanos, contra todo e 
qualquer preconceito e discriminação e na busca 
pela igualdade. 
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  Carta Abrasco em apoio a Naomar de Almeida Filho e ao projeto original da Universidade Federal do Sul da Bahia 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/posicionamentos-oficiais/carta-abrasco-em-apoio-naomar-de-

almeida-filho-e-ao-projeto-original-da-ufsb/31043/ 


