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Assunto: Solicitação de apuração de conduta de docente representante da ADUFPI 

Magnfico Reitor, 

 

A PRAD-UFDPar informa que s 10h da manh do dia 29 de agosto de 2022, o servidor docente desta instituio, ligado ADUFPI, 

o Sr. OSMAR GOMES DE ALENCAR JUNIOR, professor do Curso de Bacharelado em Cincias Econmicas, adentrou a sala 

da Diretoria de Logstica e Servios e Coordenadoria de Compras, conjugada ao Gabinete do Pr-Reitor, provocando tumulto e 

comportando-se de modo inconveniente e inapropriado ao ambiente de trabalho (entregando panfletos de divulgao de 

Assembleia Geral da ADUFPI aos servidores) e comeou a altera-se e proferir, em alto tom, palavras de dio contra a 

Administrao, desrespeitando o momento de trabalho dos servidores/terceirizados/bolsistas que estavam executando suas 

tarefas de forma tranquila e concentrada. 

 

Agrava-se, tal fato porque nesse momento os servidores estavam em reunio virtual com servidor da UFPI e outra servidora, 

tratando de aes de extrema responsabilidade por motivo de abertura de sesso de Prego Eletrnico. 

 

As falas em tom elevado do docente envolviam ofensas contra a Administrao da UFDPar, relacionando os fatos ocorridos na 

ltima quinta-feira dia 25 de agosto de 2022 (deteno de discente por causar danos ao patrimnio pblico, previsto na Lei 9605/98, 

artigo 65). 

 

O docente foi informado pelo Pr-Reitor de Administrao de que naquele momento estava acontecendo um prego eletrnico e 

que o mesmo estava perturbando o servio da equipe. Somente aps seguidas solicitaes amistosas e respeitosas para que ele se 

retirasse e no prejudicasse o andamento das atividades desenvolvidas naquele momento, o mesmo se retirou, sem antes ainda 

proferir palavras de assdio moral contra o Pr-Reitor, usando da sua posio de professor para tentar diminuir a categoria dos 

servidores tcnico-administrativos, impondo uma posio de superioridade docente frente a um tcnico-administrativo. 

 

A PRAD-UFDPar e sua equipe visam uma gesto participativa e harmoniosa entre as duas carreiras de docente do magistrio 

superior e tcnicos-administrativos em educao contribuindo de forma integrada para o fortalecimento e desenvolvimento desta 

IES. inadmissvel uma conduta/postura desse nvel por parte de qualquer servidor, seja professor ou tcnico administrativo. 

Estamos conduzindo nossos esforos de forma unificada (TODOS tcnicos administrativos e docentes), passando por um 



momento de construo na nossa nova universidade, o nosso ambiente de trabalho, onde devemos zelar diariamente pelos servios 

desenvolvidos no dia a dia para a comunidade acadmica e parnaibana. 

 

Diante dos fatos elencados, pedimos que estes sejam encaminhados Procuradoria Geral junto UFDPar, para analisar, em 

concordncia com os princpios jurdicos, as seguintes perguntas: Trata-se de crime? Que providncias pode-se tomar? 

 

Afirmamos ainda que, continuaremos firmes e atuantes diante de qualquer responsabilidade delegada a esta Pr-Reitoria. 

 

 

Respeitosamente, 
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MÁRIO FERNANDES LIMA  
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