
 
NOTA PÚBLICA - Rede Bionorte - Polo Amapá 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 

Biotecnologia da Amazônia Legal (PPGBionorte - Rede Bionorte - Polo Amapá), 

vem a público comunicar e manifestar solidariedade à doutoranda Débora 

Arraes, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que nos informou sobre 

assédio político por parte de sua orientadora (dando ciência do fato). 

Nestes termos, em nome de seu prestigiado colegiado do polo Amapá, vimos 

comunicar que a coordenação se solidariza, não somente com a discente 

implicada, mas com todo o corpo discente que porventura tenha sofrido algum 

tipo de constrangimento similar ou por outros motivos político-partidários 

quaisquer manifestado. 

Na medida que a discente protocolar a ATA Notorial e solicitação de mudança 

de orientação nesta coordenação, estes serão enviados às instâncias superiores 

da UNIFAP (Gabinete da Reitoria, PROPESPg, PROGEP e Corregedoria), a 

partir das quais aguardará as devidas providências acadêmico-administrativas. 

Dado a evidência do ocorrido, uma vez que foi extrapolado do âmbito da Unifap, 

o fato tornou-se público inclusive em nível nacional (União Nacional dos 

Estudantes, ANPG e Folha de São Paulo), entendemos que qualquer 

manifestação político-partidário deve ser respeitada, sendo um direito do 

cidadão de se manifestar. Portanto, apresentamos nosso repúdio ao assédio no 

ambiente acadêmico em todos os seus níveis, sejam quais forem sua motivação. 

Em todas as instâncias administrativas da Unifap sempre nos pautamos pela 

liberdade de expressão ou opinião no meio acadêmico. Assim, acreditamos que 

devemos manter sempre o decoro institucional em respeito ao Estado 

Democrático de Direito amparado na Constituição Federal. Portanto, a 

Coordenação do PPGBionorte Amapá discorda de qualquer ação contrária a 

esses princípios. 

 

Coordenação da Rede Bionorte – Polo Amapá 

Alan Cavalcanti da Cunha 

PORTARIA Nº 1708/2022 

 

Vice-Coordenação da Rede Bionorte – Polo Amapá 

Cleydson Breno Rodrigues dos Santos 

PORTARIA Nº 1749/2022 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE 

E BIOTECNOLOGIA - PPG-BIONORTE 

 


		2022-11-03T12:06:50-0300


		2022-11-03T12:08:51-0300




