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Relato do processo de intervenção na UFGD1 

 

Em janeiro de 2019, com a proximidade do fim do mandato da ex-reitora 

Drª Liana Maria Calarge, foi iniciado o procedimento para escolha de novo reitor 

da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no município de 

Dourados, estado de Mato Grosso do Sul (MS). Dispõe o Estatuto da UFGD, no 

seu art. 28: “O Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por um Colégio Eleitoral, 

entre os nomes indicados em lista tríplice resultante de consulta à comunidade 

universitária, na forma prevista em lei”. 

Assim, as eleições para o reitor são feitas, num primeiro momento, através 

de Consulta Prévia à comunidade acadêmica e, com o resultado desta, 

elaborada lista tríplice pelo Colégio Eleitoral, o qual corresponde, na UFGD, aos 

membros do Conselho Universitário (COUNI), órgão máximo da instituição, e ao 

Conselho de Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC). Dessa forma, o sufrágio 

visa primar pela autonomia universitária (art. 205 da Constituição) e pela gestão 

democrática do ensino público superior (art. 56 da Lei nº 9.394/96 Diretrizes e 

Bases da Educação). Portanto, a nomeação de reitor é ato administrativo 

complexo, fruto da vontade conjugada da comunidade universitária com a do 

Presidente da República. 

Durante a fase de Consulta Prévia, havia três chapas inscritas, as quais 

se debateram em campanha como ocorre em qualquer processo eleitoral. Nesse 

contexto, as entidades representativas dos três setores da universidade, 

compostas pela Associação dos Docentes da Universidade Federal da Grande 

Dourados - ADUFDOURADOS, Diretório Central dos e das Estudantes da UFGD 

- DCE e Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais - 

SINTEF, procuraram os candidatos para firmar acordo simbólico, assinado por 

todos os concorrentes, comprometendo-se as chapas a respeitar o resultado da 

Consulta Prévia, nada mais, nada menos.  

Após a divulgação dos resultados, as chapas que ficaram na segunda e 

terceira colocação na consulta/pesquisa prévia, conforme acordado, optaram por 

não se inscrever no processo eleitoral realizado pelo Colégio Eleitoral (junção 

 
1 Esse relato foi originalmente elaborado pela assessoria jurídica do sindicato ADUF-Dourados. Andrea 
Maciel, OAB/MS 18761 e Marco Henrique Soares Pereira, OAB/MS 24.807. 



dos órgãos superiores, CEPEC – Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura e COUNI – Conselho Universitário), de modo que a lista tríplice foi 

elaborada conforme é de costume na universidade. Ocorre que, para surpresa 

geral, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública (processo 5000709-

97.2019.4.03.6002, Justiça Federal do Mato Grosso do Sul) com base em 

denúncia anônima, sem ouvir previamente as partes envolvidas, intentando a 

anulação da lista tríplice sob a acusação de ter sido fraudada por não conter 

todas as chapas inscritas na Consulta Prévia.  

Foi concedida tutela antecipada no bojo da referida ação para suspender 

a validade da lista tríplice, que a essa altura já havia sido encaminhada ao MEC 

para posterior nomeação pelo Presidente da República. A suspensão gerou um 

limbo na administração central da IFES, vez que o mandato da reitora anterior já 

havia terminado. Nessa esteira, o Ministro da Educação nomeou reitora pro 

tempore, ligada à chapa que figurou como última colocada na Consulta Prévia a 

qual, diga-se de passagem, é alinhada ao então partido político do Presidente 

da República. A reitora pro tempore é considerada interventora pela comunidade 

universitária, vez ter sido indicada unilateralmente pelo Governo Federal. 

Toda essa conjuntura gerou um panorama de grande instabilidade e 

insegurança jurídica na UFGD. Exemplo maior é o fato de a interventora ter 

demorado mais de dois meses para cumprir sua responsabilidade de convocar 

as reuniões do Conselho Universitário, as quais, pelo Regimento do COUNI, 

devem se reunir ordinariamente ao menos uma vez ao mês. Pior ainda, quando 

da convocação de reunião no dia 26 de setembro, os conselheiros e membros 

da comunidade universitária que compareceram para acompanhar a sessão e 

se manifestar contra o estado de coisas vigente na universidade foram recebidos 

pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, nas dependências de prédio público 

federal pertencente à universidade.  

Os policiais apenas se retiraram com a presença de representantes do 

Conselho Federal da OAB, que compareceram ante a denúncia de que as 

prerrogativas de advogados presentes estavam sendo violadas e intermediaram 

junto ao Delegado da Polícia Federal.  

Quando consultados, os policiais informaram que haviam recebido uma 

denúncia de invasão do prédio público. Ocorre que os únicos presentes eram 

docentes, estudantes e servidores técnicos administrativos da UFGD. Pergunta-



se, então, como podem ter invadido seu local de trabalho e estudo? Pode alguém 

invadir sua própria casa ou escritório? Se não, o que de fato justificaria a 

presença da polícia naquele dia?  

Outro destaque importante em relação às reuniões do Conselho máximo 

de nossa instituição, o COUNI, é acerca da não realização de reuniões durante 

aproximadamente 8 meses. Enquanto as Universidades com reitores e reitoras 

legitimamente eleitos realizaram reuniões para deliberar sobre ações durante o 

ano de 2020, em plena pandemia, a reitora pró-tempore instituiu um Comitê 

Emergencial e, a partir dele, passou a realizar as deliberações que deveriam ser 

resolvidas no COUNI. Além disso, com o término do mandato dos estudantes, a 

reitora passou a convocar eleições extraordinárias (o que impede a inserção de 

assuntos de pauta pelos demais conselheiros) e, na ausência dos alunos, 

passou a ter possibilidades de vencer alguns pontos polêmicos, utilizando 

inclusive o seu voto qualificado para desempatar as votações.  

É preciso recordar que toda essa celeuma teve sua origem numa ação 

imprudente ajuizada por Procurador Federal. Não obstante, sobreveio sentença 

na qual o Juiz Federal exerceu juízo de retratação, modificando o entendimento 

que havia concedido a tutela antecipada, indeferindo o pedido do MPF e 

restabelecendo a validade da lista tríplice. Entretanto, a UFGD ainda aguarda 

uma decisão definitiva, visto que o MPF apresentou apelação com efeito 

suspensivo ativo que ainda não foi apreciada pelo Desembargador Relator, 

Nelson Néry Jr, do TRF-3. 

A história, contudo, infelizmente não termina aqui. A despeito de sentença 

prolatada negando a tese argumentada pelo MPF, o mesmo Procurador, Sr. 

Eduardo Gonçalves, expediu recomendação à reitoria pro tempore (a qual 

inexplicavelmente ainda subsiste) para que não acate o resultado das eleições 

para direção da Faculdade de Educação - FAED, unidade acadêmica em que 

são ministrados os cursos de Pedagogia e Educação Física, utilizando as 

mesmas alegações da malfadada ACP, qual seja, a de que a lista tríplice teria 

sido fraudada. 

Observa-se que o parquet parte de interpretação restrita do Decreto 

1.916/96 para impor como única verdade possível aquela atinente às suas 

convicções, esquecendo-se de interpretar a norma à luz dos princípios 

informativos da Constituição, em especial um dos valores essenciais fundantes 



do nosso ordenamento jurídico, que é o exercício da democracia. Nessa 

conjuntura, “empoderada” pela atitude do MPF, a interventora utiliza-se de 

práticas nada republicanas contra docentes, servidores e estudantes 

ameaçando-os com a instauração de Processos Administrativos Disciplinares 

simplesmente por terem ousado se manifestar contrariamente aos atos de sua 

“gestão” (gestão essa inexistente, porquanto o Plano de Gestão da reitoria pro 

tempore foi rechaçado pelo Conselho Universitário). Ainda, sabe-se que a 

interventora registrou Boletim de Ocorrência e fez denúncias descabidas contra 

os membros da comunidade universitária com vistas a instaurar ações criminais, 

inclusive intimidando e constrangendo advogados.  

A intervenção na UFGD, iniciada no dia 10/06/2019 (Portaria nº 1.132 do 

MEC), instalou um ambiente de autoritarismo na universidade, sendo que 

algumas práticas podem ser consideradas como de assédio institucional contra 

servidores públicos, técnicos e docentes, e estudantes. Contudo, é importante 

ressaltar que recente decisão proferida pelo Des. Nelson Néry Jr. negou pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado pela União (MEC) nos 

autos do Processo nº 5032605-25.2019.4.03.0000 para que houvesse novas 

eleições para reitoria da UFGD. Na oportunidade, consignou o magistrado:  

Consoante se infere das normas supra transcritas, a elaboração da 
lista tríplice é atribuição da instância máxima deliberativa da 
instituição de ensino superior e a realização de consulta prévia é 
mera faculdade conferida pelo legislador, sem caráter vinculativo 
ao seu resultado. 

Por sua vez, o art. 207 da Constituição Federal consagra a 
autonomia  didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial das universidades. Registre-se que a autonomia 
universitária, conquanto não represente total independência, tem 
sido prestigiada pelo Supremo Tribunal Federal em várias 
ocasiões, entre as quais destaco as ADIs 5262, 3792 e 2367. 

A propósito, a matéria em testilha é objeto da ADI 6565, sob 
relatoria do Ministro Edson Fachin, e teve a apreciação do pedido 
liminar iniciada no Plenário Virtual daquela Corte Suprema em 9 de 
outubro de 2020. Na ocasião o E. Ministro Relator proferiu voto, no 
que foi acompanhado pelos E. Ministros Celso de Mello, Cármen 
Lúcia e Marco Aurélio Mello, com o seguinte dispositivo: 

Ante o exposto, defiro parcialmente a cautela requerida, conferindo 
interpretação conforme ao art. 16, I, da Lei nº 5.540/1968, e ao art. 



1º do Decreto nº 1.916/96, com efeitos a partir da data do protocolo 
no STF desta ADI 6565, preservadas as situações jurídicas 
anteriores ao ajuizamento mencionado, a fim de que a nomeação, 
em respeito à previsão expressa do art. 207 da CF segundo a qual 
as universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, atenda 
concomitantemente aos seguintes requisitos: (I) se ater aos 
nomes que figurem na respectiva lista tríplice; (II) respeitar 
integralmente o procedimento e a forma da organização da 
lista pela instituição universitária; e (III) recaia sobre o docente 
indicado em primeiro lugar na lista. 

Nesse sentido, é de se ver que a reitora pro tempore tem sido mantida 

ilegalmente no cargo, vez que não subsistem mais os motivos que autorizaram 

sua nomeação (suspensão da lista tríplice), tendo o Judiciário, reiteradamente, 

considerado o procedimento adotado pela UFGD para formulação da lista tríplice 

legalmente legítimo. 

Para melhor contextualização fática, anexo os links das matérias 

jornalísticas da imprensa local. 

 

Dourados – MS, dezembro de 2020. 

 

 

Etienne Biasotto 
Reitor eleito da Universidade Federal 

da Grande Dourados (UFGD) 
 

Claudia Gonçalves de Lima 
Vice-Reitora Eleita da Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD) 

 

Anexos 

 
Reitora temporária convoca Guarda Municipal e causa tensão na UFGD - Servidores e 
estudantes protestam contra presença de guardas no local onde acontece reunião do Conselho 
Universitário - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/reitora-temporaria-convoca-guarda-
municipal-e-causa-tensao-na-ufgd 
 
PM e Guarda Municipal foram à UFGD após alerta de possível invasão – DouradosNews 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/pm-e-guarda-municipal-foram-a-ufgd-apos-alerta-
de-possivel-invasao/1112799/ 
 
Conselho Universitário diz não reconhecer Mirlene Damázio como reitora da UFGD 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/conselho-universitario-destaca-em-nota-que-nao-
reconhece-mirlene/1112828/ 
 
Reitora alega que espaço de reunião foi invadido e reclama de insegurança 

https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/reitora-temporaria-convoca-guarda-municipal-e-causa-tensao-na-ufgd
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https://www.douradosnews.com.br/dourados/conselho-universitario-destaca-em-nota-que-nao-reconhece-mirlene/1112828/
https://www.douradosnews.com.br/dourados/conselho-universitario-destaca-em-nota-que-nao-reconhece-mirlene/1112828/


Mirlene Damázio emitiu nota adiando reunião do Conselho Universitário para outubro, mas 
evento segue normalmente - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/reitora-alega-que-espaco-de-reuniao-
foi-invadido-e-reclama-de-inseguranca 
 
 
Reitora diz que pessoas com balões tiraram segurança da reunião do Conselho 
Universitário 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/reitora-diz-que-pessoas-com-baloes-tiraram-
seguranca-da-reuniao-do/1112801/ 
 
Reunião teve guardas, PMs e policiais federais armados em prédio da UFGD 
Conselho Universitário não reconhece reitora temporária e cobra do MEC nomeação de primeiro 
colocado na lista tríplice - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/reuniao-teve-guardas-pms-e-policiais-
federais-armados-em-predio-da-ufgd 
 
Ata de reunião relata 30 minutos de espera por reitora, sala apertada e incômodo com a 
polícia 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/ata-de-reuniao-relata-30-minutos-de-espera-por-
reitora-sala-apertada/1113123/ 
 
Com reação ao Future-se e à intervenção, reitores adiam reuniões de conselhos 
UFMS e UFGD deixaram para depois decisões no principal espaço deliberativo das instituições 
- CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/educacao-e-tecnologia/com-reacao-ao-future-se-e-a-
intervencao-reitores-adiam-reunioes-de-conselhos 
 
Reunião na UFGD que teve até polícia pode ser refeita nesta semana 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/reuniao-na-ufgd-que-teve-ate-policia-pode-ser-
refeita-nesta-semana/1112989/ 
 
Acaba em confusão reunião convocada por reitora temporária da UFGD 
Mirlene Damázio anulou reunião do dia 26 e convocou outra para hoje, mas sala escolhida não 
cabia todo mundo - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/acaba-em-confusao-reuniao-
convocada-por-reitora-temporaria-da-ufgd 
 
Reitora temporária aponta “ambiente hostil” para cancelar reunião 
Foi a segunda tentativa fracassada de Mirlene Damázio em fazer reunião do Conselho 
Universitário da UFGD em duas semanas - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/reitora-temporaria-aponta-ambiente-
hostil-para-cancelar-reuniao 
 
Conselheiros alegam que cancelamento de reunião prolonga crise institucional na UFGD 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/conselheiros-alegam-que-cancelamento-de-
reuniao-prolonga-crise/1113382/ 
 
Juiz manda notificar MEC sobre validade de lista tríplice para reitor 
Magistrado afirma que sentença de 13 de agosto reconhecendo eleição interna da UFGD 
“começa a produzir efeitos imediatamente” - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/juiz-manda-notificar-mec-sobre-
validade-de-lista-triplice-para-reitor 
 
Professores recorrem à bancada federal para reitor ser nomeado na UFGD 
Representantes da comunidade acadêmica se reuniram com deputados para pedir apoio à 
nomeação de Etienne Biasotto - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/professores-recorrem-a-bancada-
federal-para-reitor-ser-nomeado-na-ufgd 
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Comissão Externa da Câmara dos Deputados quer tratar da reitoria da UFGD com ministro 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/comissao-externa-da-camara-dos-deputados-
quer-tratar-da-reitoria-da/1114627/ 
 
 
 
Representantes da UFGD recorrem à bancada federal para nomeação de reitor 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/professores-recorrem-a-bancada-federal-para-
nomeacao-de-reitor-da-ufgd/1114338/ 
 
Entidades convocam ato por democracia na UFGD 
https://www.douradosnews.com.br/dourados/entidades-convocam-ato-por-democracia-na-
ufgd/1114948/ 
 
Adversários, ex-reitores se unem para cobrar autonomia da UFGD 
Damião Duque de Farias e Liane Calarge marcaram ato para amanhã contra presença de reitora 
temporária nomeada pelo MEC - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/adversarios-ex-reitores-se-unem-para-
cobrar-autonomia-da-ufgd 
 
Em ato, até candidata derrotada cobra nomeação de reitor eleito na UFGD 
Liana Calarge, que disputou com Etienne Biasotto, disse que Universidade é única do país a ter 
reitora fora da lista tríplice - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/em-ato-ate-candidata-derrotada-cobra-
nomeacao-de-reitor-eleito-na-ufgd 
 
Conselho rejeita todas as propostas de reitora temporária da UFGD 
Couni vai encaminhar ao MEC ofício solicitando que lista tríplice seja respeitada e que Etienne 
Biasotto assuma o cargo - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS 
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/conselho-rejeita-todas-as-propostas-de-
reitora-temporaria-da-ufgd 
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Breve relato do processo de escolha de Reitor e Vice-Reitora na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 

 

O processo de escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFRGS é 

regulamentado pelo Conselho Universitário, respeitadas as legislações vigentes. 

Um detalhe importante é que no Estatudo da UFRGS consta a 

obrigatoriedade do CONSUN realizar uma consulta prévia à comunidade na 

forma da Lei. Com isso as consultas, desde 1995, são realizadas também com 

o peso de 70% para os docentes. 

O processo se deu de forma virtual dentro dos ditames estabelecidos. 

A CHAPA 2 composta por Rui V.Oppermann e Jane F. Tutikian como 

reitor e vice-reitora venceu as duas outras chapas na consulta. 

Quando da formação da listra tríplice no CONSUN as duas outras 

chapas se apresentaram também para a formação da lista. Com isso, a CHAPA 

2 recebeu a maioria dos votos dos conselheiros e a CHAPA 1 recebeu apenas 

três votos, sendo um do próprio candidato à reitor. 

O processo foi enviado ao MEC e, em paralelo, a CHAPA 1 se aliou à 

representantes da extrema direita no Congresso e na mídia social. Logo se 

iniciou uma campanha cheia de falsidades e impropriedades atribuindo 

favorecimentos do atual Reitor Rui Oppermann para com partidos da esquerda, 

ser comunista, proteger amigos etc. Além disso, acusava a UFRGS de ser 

dominada pela esquerda, com a promoção de doutrinação ideológica marxista, 

antro de ociosidade e má administração. Interessantemente, a UFRGS é 

considerada a melhor universidade federal do país por 8 anos consecutivos de 

acordo com o MEC. Somos líderes em pós-graduação de qualidade, e em 

pesquisas no mundo. Defendemos uma universidade plural, inovadora e 

empreendedora. Por fim, embora não seja o caso, acusar alguém de comunista 

é argumento próprio de uma banda ideológica extremista e mal-intencionada. 

Com todas essas oposições, mais os conchavos com organizações 

herméticas e grupos de extrema-direita e a ação direta do General Mourão 



acabou sendo nomeado o terceiro colocado na lista tríplice pela primeira vez na 

história da UFRGS. 

Como consequência a UFRGS está praticamente paralisada, perdendo 

seus vínculos históricos e com uma reitoria subserviente ao atual governo em 

tudo o que faz. 

Concluo afirmando que a nomeação fora do primeiro da lista é um ato 

autoritário e inconstitucional, pois desrespeita o artigo 207 da CF, desrespeita a 

democracia nas universidades e no país e prejudica a missão das universidades, 

pois cria um clima de instabilidade e inoperância a justificar toda a oposição do 

atual governo às universidades federais e ao que elas significam como 

patrimônio da sociedade brasileira. 

 

 

 

Porto Alegre, dezembro de 2020 

 

 

 

 

Rui V. Oppermann 
Reitor eleito da Universidade Federal do Rio  

Grande do Sul - UFRGS 
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Relato da situação da não nomeação do Reitor Eleito do IFRN 

O processo eleitoral que versa sobre as eleições para o cargo de Reitor 

e Diretores  Gerais do IFRN foi homologado pelo Conselho Superior (CONSUP), 

de acordo com a Resolução CONSUP n°. 35, atualizada para a resolução n° 38 

de 31 de outubro de 2019, e em conformidade com a legislação vigente (Lei n°. 

11.892/2008 e Decreto n°. 6.986/2009). No dia 11 de dezembro, a resolução 

46/2019 (CONSUP), homologa o resultado eleitoral, e em 15 de janeiro de 2020 

é encaminhado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC), o oficio n° 23/2020, assinado pelo Reitor 

Wyllys Farkatt, com toda a documentação do processo eleitoral que foi presidida 

pelo servidor José Silereudo da Silva, com o nome do Professor José Arnóbio 

de Araujo Filho, que obteve 48,25% dos votos. 

Durante todo o tempo de envio do processo para Brasília, em nenhum 

momento fomos contactados, no entanto, por sabermos que não houve nenhum 

óbice durante o processo eleitoral, solicitamos a expedição de Portaria, para 

tratar do processo de transição, que foi expedida pelo Ex Reitor da Instituição, O 

professor Wyllys Farkatt, que era composta por servidores que compunham a 

equipe sistêmica da Reitoria que findava o mandato e a nova equipe designada 

pelo Reitor eleito, a referida portaria N° 22/2020 foi expedida em 7 de janeiro de 

2020, visto que temos uma estrutura complexa formada por 21 Campus e uma 

Reitoria e precisamos de informações precisas do planejamento do ano letivo de 

2020. 

 

No dia 16 de abril de 2020, como não recebíamos nenhuma devolutiva 

por parte do MEC, resolvemos fazer uma consulta, através do sistema ESIC do 

Governo Federal, que gerou o protocolo de n ° 23480008879202030, o referido 

documento, solicitava cópia dos processos praticados por este ministério com 

relação ao processo de posse, pedido este negado em 4 de maio do corrente 

ano, por se tratar, segundo o MEC, de ação sigilosa,  o que confronta com as 

declarações do Deputado Federal General Girão( PSL) que em rede de rádio, 

meios digitais e impressos e de emissoras de TV, declarou que o Reitor eleito 

não poderia tomar posse por responder a processos administrativos e sendo 

assim, teria indicado o Interventor o Sr. Josué Moreira, que não participou do 



processo eleitoral para o cargo e que teve a efetivação da indicação através  

portaria 405, publicada no diário oficial da união em edição do dia 17 de abril . 

Importante ressaltar ainda, que em 12 de fevereiro de 2020, a reitoria do 

IFRN, instalou uma comissão de sindicância punitiva que tinha por objetivo, 

apurar a denúncia formulada ao MPF, junto ao núcleo de combate a corrupção, 

de N° 00027566/ 2019- PR-RN, através do Sr. Jaime Luiz Groff Junior, 

coordenador estadual do Movimento Brasil livre no RN, que alegava supostas 

irregularidades ocorridas no âmbito do Campus Natal/ Central do IFRN, 

praticados pelos integrantes do comitê Lula Livre, com a suposta conivência do 

Diretor do Campus, fato esse, segundo MEC/ SETEC e impeditivo da nossa 

nomeação, o que fere integralmente a constituição brasileira de 1988, no artigo 

5°, inciso LVIII, que versa sobre a presunção de inocência . A referida comissão 

de sindicância punitiva instituída em 12 de fevereiro, teve seus trabalhos 

suspensos em 17 de março em face da pandemia da covid 19, em maio, 

solicitamos a retomada através de processo interno que durou 4 meses para 

tramitar, sendo a sua foi retomada, realizada a partir de setembro e até a 

presente data as oitivas dos acusados não foram tomadas. 

 No dia 17/04/2020, soubemos que houve a nomeação de um interventor 

para o IFRN, mesmo a instituição já tendo realizado seu processo de eleição de 

seu reitor, que obteve 48,25 %. 

No dia 21/04/2020, o interventor, através do processo 

23421.001349.2020-65, tenta nomear para os cargos de chefe de Gabinete e 

assessor jurídico da Instituição dois servidores públicos municipais, que durante 

o pleito eleitoral se apresentavam como advogados de um candidato que teve 

3% dos votos e o mentor do processo de intervenção, ocupando atualmente na 

Gestão interventora o cargo de Pro reitor de desenvolvimento institucional, além 

de já ter ocupado o cargo de Pro reitor de ensino e durante todo o período que 

esteve investido neste cargo não realizou uma única reunião com Diretores 

acadêmicos dos campi.  

No dia 24 de abril entramos com a uma ação pública, com um pedido de 

liminar que solicitava a exoneração do interventor e solicitava a nossa 



nomeação, a liminar foi concedida na quarta vara da justiça federal do RN, 

tivemos a nossa nomeação realizada no dia 6 de maio e a nossa exoneração 

realizada no mesmo dia após despacho de desembargador no TRF após 2 h30 

min. Após a nossa nomeação. 

Em reunião do CONSUP, realizada em 24 de abril de 2020, o interventor 

cortou diversas vezes o espaço de fala dos conselheiros e após discussões se 

retirou da reunião, fato este que se repetiu por diversas vezes, entendo que se 

instaurou um golpe ao processo democrático. Desse modo não reconheço a 

legitimidade do interventor e de nenhum dos seus indicados, tamanha afronta 

aos valores institucionais, à democracia e em respeito aos votos da comunidade 

acadêmica. 

Nesses 7 meses de golpe a democracia do IFRN, o interventor de forma 

autoritária, desrespeitou por várias vezes o fórum máximo (Conselho Superior – 

CONSUP) da Instituição. Além disso, o interventor, me denunciou por suposta 

incitação ao ódio, inclusive estou respondendo civilmente, durante mais de 4 

messes não conseguiu pessoas qualificadas para assumir as Pro reitorias e 

diretorias vinculas a essas, o que tem produzido um caos institucional, 

importante ressaltar que neste período já ocorreram 76 nomeações e 36 

exonerações, uma verdadeira dança das cadeiras o que representa uma total 

falta de compromisso com o bem público. Em 30 de junho, através do processo 

23421.002111.2020-57, o mesmo solicitava a adesão a uma ata de registro de 

preço para compra de 20 macbooks apple, no valor unitário de R$ 12.500,00 

para realização de trabalhos burocráticos, enquanto a Reitoria não tinha 

constituído um único grupo de trabalho para atender o auxílio digital para os 

alunos, visto que antes da pandemia tínhamos 65 % dos alunos que tinham 

renda per capita de menos de R$ 500,00, uma verdadeira afronta, no dia 11 de 

agosto, por ocasião da data alusiva ao dia do estudante, os alunos ocuparam a 

reitoria, o interventor, aciona a Polícia Federal e a PM que agridem os alunos 

com spray de pimenta e empurrões, noticia vinculada localmente e 

nacionalmente, o que demonstra o autoritarismo liquida que se reveste esta 

instituição de ensino centenária. 



Continuamos em busca da nossa nomeação e posse, tanto no âmbito 

político, como jurídico, para que possamos restituir trazer a normalidade 

democrática ao IFRN.  

Natal (RN), dezembro de 2020. 

 

 

 

 

José Arnóbio de Araujo Filho 
Reitor Eleito IFRN Gestão 2020-2024 
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Relato da situação institucional da UNIRIO após o golpe eleitoral de 2019 

É consenso na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que a 

conquista das eleições diretas, por toda a comunidade acadêmica, que ocorria 

com regularidade desde 1986, foi um dos fatores que contribuiu decisivamente 

para o crescimento e para a qualidade do trabalho aqui desenvolvido.  

Ocorre que, no último pleito, o candidato da situação, vice reitor em duas 

gestões anteriores e pró reitor de pesquisa anteriormente, resolveu não 

submeter seu nome às eleições. Mesmo tendo sido eleito para dois mandatos, e 

sem nunca ter tornado públicas as razões para essa decisão, optou por 

apresentar seu nome apenas na sessão conjunta dos conselhos superiores, 

onde se define a lista tríplice a ser enviada para o MEC.  

Das eleições participaram duas chapas, a chapa um, com os Prof. 

Leonardo Villela de Castro e Maria do Carmo Ferreira, e a chapa dois, com os 

Prof. Claudia Aiub e Amancio. A chapa um saiu vitoriosa com 72% dos votos e 

vencedora em todas as 3 categorias da comunidade. 

Chegado o dia do Conselho conjunto, o então Reitor resolve e impõem 

a todos um rito absolutamente estranho a todos, pois impediu que houvesse 

decisão sobre como se processaria a votação e, pior, ameaçou cancelar a 

sessão caso houvesse insistência por parte de algum conselheiro em modificar 

o processo. Neste clima de muita tensão e absoluta irregularidade, a disputa 

entre a chapa que vencera as eleições e a liderada pelo vice reitor foi bastante 

acirrada, terminando com a vitória da chapa da situação por 14 votos. Desta 

forma, a lista tríplice foi com nome do vice reitor, atual ocupante do cargo, Prof. 

Ricardo Cardoso, tendo sido completada pelo Prof. Leonardo Castro e pela Profª 

Claudia Aiub. O governo nomeou o Prof. Ricardo e, aparentemente, cumpriu-se 

o rito de forma correta, embora a tradição de mais de 30 anos de eleições diretas 

tenha sido rompida, bem como o estatuto tenha sido abandonado, já que o 

mesmo define ser obrigatório os candidatos submeterem-se ao crivo eleitoral da 

comunidade. 

 

Prof. Leonardo Villela de Castro e Profª Maria do Carmo Ferreira. 
Reitor e vice reitora eleitos na UNIRIO 
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Processo Eleitoral do CEFET/RJ – Resumo 

 

Atualmente, o CEFET/RJ vive uma crise sem precedentes e muito 

prejudicial para a Instituição. Tudo teve início na última eleição para a Direção 

Geral do CEFET/RJ, regulamentada pelo Decreto 4.877, de 13/11/03, que 

ocorreu em abril de 2019, com a participação de 3 chapas: chapa 10, 20 e 30. A 

chapa 20 foi vencedora com 23,75% dos votos. A chapa 10 ficou em 2º lugar 

com 21,82% dos votos e em 3º lugar ficou a chapa 30, com 13,32% dos votos.  

O candidato da chapa 10, Prof. Sérgio Araújo, entrou com um recurso 

contra a chapa vencedora, em 30/04/19. Este recurso foi encaminhado ao 

Conselho Máximo da Instituição (CODIR), que em sessão extraordinária, 

convocada para julgamento do recurso, em 24/05/19, analisou toda a 

documentação e homologou a vitória da chapa 20. O Presidente do CODIR deu 

encaminhamento ao processo, solicitando ao MEC, por meio do protocolo 

no23123.004058/2019-50, a posse do diretor eleito, Prof. Maurício Motta, 

conforme disposto no artigo 6odo referido decreto. Cabe observar que os 

CEFETs não possuem lista tríplice.  

Foi protocolada no MEC, uma denúncia encaminhada pelo Senador 

Telmário Motta, em 27/06/19, contra a nomeação do Prof. Maurício Motta. No 

mesmo ofício é solicitada a nomeação do segundo colocado: Prof. Sérgio Araújo. 

A SETEC consultou o setor Jurídico, que por meio dos pareceres n. 

00926/2019/ CONJUR–MEC/CGU/AGU, de 08/07/2019, e n.00975/2019/ 

CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 19/07/2019, confirmou o cumprimento dos Arts. 

2o e 3o do Decreto no4.877, de 13 de novembro de 2003. 

Em 15/08/19 o MEC nomeou um diretor geral pro tempore externo à 

instituição, Sr. Aires Vieira, pois o mandato do antigo diretor geral encerrara em 

01/07 e no interstício de 01/07 até 14/08 o Prof. MAURÍCIO SALDANHA MOTTA, 

vice-diretor à época e diretor geral eleito (2019/2023), encontrava-se 

representando o CEFET/RJ interinamente.  

Em 19/08/19, foi emitida nota conjunta de apoio, pelo CONIF e 

ANDIFES, solicitando respeito à eleição ocorrida no CEFET/RJ.  



Em 26/08/19, a Exma Sra. Deborah Duprat, Procuradora Federal dos 

Direitos do Cidadão solicitou ao Ministro da Educação justificativa para a demora 

na nomeação do candidato eleito.  

Em 28/08/19, o Senador Telmário Mota, que havia levado a denúncia ao 

MEC, reconheceu o erro em solicitar a nomeação do segundo colocado e 

solicitou, por Ofício encaminhado ao Ministro da Educação, a nomeação do 

candidato eleito, Prof. Maurício Motta. 

Em 28/08/19, foi instaurada pelo MEC uma sindicância, que em 60 dias 

deveria apresentar a comunidade um resultado, ou seja, em 28/10/19. Em 

23/10/19, ocorreu a prorrogação dos trabalhos da sindicância por mais 60 dias, 

com resultado previsto, portanto, para 23/12/19. Em 13/12/19 foi emitida moção 

de apoio, aprovada no CODIR, solicitando a nomeação do candidato eleito da 

chapa 20, Prof. Maurício Motta, conforme homologação deste mesmo conselho, 

ocorrida em maio. Em 24/12/19, véspera de Natal, ocorreu a recondução da 

comissão de sindicância, por mais 60 dias, com resultado previsto, portanto, para 

24/02/20.  

Em 24/10/19 o Sr. Aires, sem qualquer justificativa, se afasta do 

CEFET/RJ e o vice-diretor nomeado por ele, Sr. Marcelo de Sousa Nogueira, 

torna-se o novo diretor pro tempore do CEFET.  Junto a esse movimento e na 

mesma data de sua saída, o Sr. Aires exonera a maioria das equipes das 

Diretorias do CEFET/RJ, com um evidente aparelhamento da chapa 10 

derrotada, face às novas nomeações por ele também executadas.  

A Sindicância foi finalizada no final de fevereiro de 2020 e o relatório 

apensado ao sistema. O documento, após 2 meses na Corregedoria do MEC, 

através do despacho ministerial de 21/05/2020, conclui essa Sindicância, 

processo n. 23123.006032/2019-46, com o seu arquivamento. Desta forma, o 

processo original de nomeação, protocolo no23123.004058/2019-50, volta a 

tramitar.  

Em 16/11/2020, estando o segundo diretor geral pro tempore 

demissionário desde 31 de agosto de 2020, para surpresa de toda a comunidade 

do CEFET/RJ, é nomeado o Sr. Antônio Mauricio Castanheira das Neves como 

o terceiro diretor geral pro tempore. Docente aposentado do CEFET/RJ, que 



atuou como diretor de pesquisa e pós-graduação durante a gestão do Sr. 

Marcelo Nogueira, tendo pedido sua dispensa em 20/07/2020. Esse docente tem 

em seu histórico a atuação junto ao INEP, quando integrou a fracassada 

comissão que tinha como objetivo avaliar as questões do ENEM, com possível 

controle ideológico da prova.  

Durante esse período pós-eleitoral, foram registradas diversas 

manifestações de apoio a nomeação do diretor eleito, entre elas a nota emitida 

pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica -CONIF e Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior -ANDIFES, publicada 

em 19/08/19, solicitando respeito à eleição ocorrida no CEFET/RJ. Em 13/12/19 

foi emitida moção de apoio, aprovada no Conselho Diretor -CODIR, Conselho 

Máximo do CEFET/RJ, solicitando esclarecimentos e a nomeação do candidato 

eleito da chapa 20, Prof. Maurício Motta, conforme homologação deste mesmo 

conselho, ocorrida em maio de 2019. Em 22/04/20, o CONIF emitiu nova nota 

pública, reafirmando sua luta pela garantia da democracia e da autonomia 

institucional e sua preocupação com o que vem ocorrendo, deixando claro, mais 

uma vez, que defende o prevalecimento da vontade acadêmica, com a 

consequente nomeação do diretor eleito. O CODIR, também aprovou o Ofício 

No13/2020/CODIR, de 15/05/20, encaminhado ao Ministro da Educação, 

reiterando suas solicitações no que tange o processo eleitoral da instituição.   

Em paralelo à esfera administrativa, uma vez que mesmo após o 

arquivamento da sindicância investigativa, estando o processo eleitoral 

comprovado quanto à sua lisura e o MEC se negando a efetuar a nomeação, o 

prof. Nival Nunes, ex-reitor da UERJ e ex-presidente do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB), ingressa com uma ação popular, na 27v. 

federal do Rio de Janeiro onde questiona os argumentos do MEC em negar essa 

nomeação. A OAB/RJ, entendendo o direito requerido e apoiando a ação 

popular, ingressa na ação como amicus curiae. A juíza Geraldine Vital emite 

liminar pela nomeação e posse, sobre a qual a AGU apresenta agravo ao TRF2. 

Assim, o desembargador Guilherme  Diefenthaeler susta a execução da liminar 

para apreciação na 8ª turma do TRF2.  



Continuo na luta pelo restabelecimento da autonomia institucional do 

CEFET/RJ e ao respeito à decisão emanada pela comunidade acadêmica e 

homologada pelo seu conselho superior, sobre o processo eleitoral ocorrido em 

2019.  

Rio de Janeiro, dezembro de 2020  

 

 

 

 

Mauricio Saldanha Motta 
Diretor Geral Eleito 

CEFET/RJ 
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MEMORIAL DA CONSULTA PRÉVIA E LISTA TRÍPLICE DA UFPB 2020  

 

Com supedâneo na Lei nº. 9.192/1995, Decreto nº. 1.916/1996, Decreto 

nº. 6.264/2007 e Lei nº. 13.979/2020, o Conselho Universitário – CONSUNI 

editou a Resolução nº. 04/2020, a fim de regulamentar o processo de Consulta 

Prévia para elaboração da lista tríplice para escolha do(a) Reitor(a) e Vice-

Reitor(a) da Universidade Federal da Paraíba. Por preencherem os requisitos 

insculpidos na legislação vigente que trata da matéria, os(as) candidato(as) 

tiveram suas inscrições devidamente homologadas pela Comissão 

Organizadora, a saber: Chapa 1: Isac e Regina, Chapa 2: Terezinha e Mônica e 

Chapa 3: Valdiney e Liana.  

Durante o período “eleitoral”, antecedente da Consulta Prévia, 

apresentamos nossa carta proposta, obedecendo estritamente ao estabelecido 

pela comissão organizadora. A comunidade acadêmica da UFPB expressou sua 

vontade de mudança por meio do voto. Desta forma, conquistamos 9.005 votos 

de professores, estudantes e técnicos administrativos. A vitória foi evidente, 

não só pelos números absolutos de votos (tendo o segundo colocado ficado com 

4.440 (Chapa 1) e o terceiro com 916 (Chapa 3), como também se observarmos 

a média ponderada que nos dá 964 pontos, tendo os outros concorrentes 920 e 

106 pontos, respectivamente.  

Após a consulta pública, com resultado vitorioso para a nossa chapa 

(Chapa 2), fomos surpreendidas com denúncia anônima de uma “possível 

fraude”, adiamento do calendário previsto na Resolução CONSUNI 04/2020, e 

do formato da escolha da lista tríplice por voto secreto. Mesmo em meio aos 

desgastes institucionais ocorridos pelas ações supracitadas, destacamos 

inúmeras ações altamente relevantes em defesa do processo da consulta prévia, 

entre elas, o parecer técnico da Superintendência de Tecnologia da Informação 

(STI) que atestou a lisura, a impessoalidade, a segurança e a moralidade de toda 

consulta eleitoral realizada;  o parecer técnico elaborado por vários dos mais 

importantes juristas da Paraíba, que atuam como docentes do Centro de 

Ciências Jurídica (CCJ) da UFPB, em que eles propuseram a validação na 

íntegra da consulta e o envio da lista tríplice segundo definido no voto, assim 



como o documento da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a 

posição unificada das entidades que representam as três categorias que 

compõem a UFPB, emitida para apontar a necessidade de defesa da 

homologação da consulta e o respeito ao resultado da votação na elaboração da 

lista tríplice, documento este assinado pela ADUFPB, SINTESPB e pelo DCE.  

A Comissão Organizadora e a Comissão de Ética aprovaram seus 

Relatórios conclusivos, encaminhando-os ao Conselho Universitário – 

CONSUNI. Após a devida análise dos documentos que compuseram todas as 

etapas do processo eleitoral, o Prof. Zaqueu Silva emitiu parecer sóbrio, 

centrado, dentro dos princípios constitucionais e administrativos e da irrestrita 

legalidade, propondo a homologação da consulta realizada pela UFPB. Tão 

qualificado foi o parecer do Prof. Zaqueu que ele foi seguido pela quase 

totalidade dos membros do CONSUNI, tendo mesmo sido aprovado pela própria 

Reitora e demais integrantes de sua gestão, além de integrantes deste Conselho 

que apoiaram chapas que não se sagraram vencedoras no pleito, demonstrando, 

com isso, o caráter iminente técnico e jurídico da posição tomada pelo 

CONSUNI. Em seguida, houve abertura de inscrições de chapas para a consulta 

e elaboração da lista tríplice pelo Colegiado Máximo da UFPB (CONSUNI, 

CONSEPE e Conselho Curador) tendo duas inscrições: Chapa 1: Isac e Regina 

e Chapa 2: Terezinha e Monica.  

No dia 10 de setembro de 2020, na reunião do Colegiado Máximo da 

UFPB, fomos surpreendidas com uma liminar impetrada pelo Prof. Valdiney 

Veloso e sua vice, Professora Liana, que determinava a inclusão de apenas os 

nomes daqueles que concorreram à consulta prévia para elaboração da lista 

tríplice (decisão liminar do Processo 0808531-06.2020.4.05.8200 - Ação 

Judicial). Decorrido todo o processo de consulta uninominal, a Chapa 02, 

liderada pelas professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, nossa 

chapa, obteve 47 (quarenta e sete) votos dos conselheiros, seguidas dos 

candidatos da Chapa 1, que obtiveram 45 votos, ficando a Chapa 3, com ZERO 

VOTOS.  

Em 11 de setembro de 2020, a Reitora Margareth Diniz enviou ao MEC 

documentos que comprovam a lisura do processo e que a chapa 2 venceu de 

forma legitima em todas as etapas do processo, através de votos representativos 



da comunidade acadêmica na consulta prévia (48,44%) e na deliberação dos 

três conselhos máximos da UFPB (51%). O MEC solicitou documentos 

adicionais, entre os quais, a experiência resumida de cada um dos candidatos.  

Neste ínterim, fomos informados que diversos parlamentares paraibanos 

(Senador(a) e Deputados (as) Federais), assim como o Presidente do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária e da Federação Paraibana do Comércio, entre 

outros, enviaram solicitação de pedido de nomeação da chapa ganhadora nos 

dois processos internos. Ressaltem-se as várias informações sobre a existência 

de “dossiês” que associavam a chapa vencedora aos partidos de esquerda 

(PSOL, PT, PSB) e a Sindicatos de Docentes (ADUF) e de servidores Técnico-

administrativos (SINTESP), ao mesmo tempo em que defendiam a nomeação da 

chapa 3, alinhada ao FUTURE-SE.  

Em 05 de novembro do corrente, o Presidente da República optou por 

nomear o candidato menos votado na consulta prévia (apenas 916 votos) e com 

ZERO votos nos Conselheiros integrantes do colegiado máximo da 

Universidade. Registre-se que em 2016 a comunidade já tinha rejeitado o nome 

do Prof. Valdiney Gouveia que naquela consulta prévia teve 8,44% dos votos, 

mais do que os cerca de 5% dos votos que obteve na consulta atual, em 2020.  

Data máxima vênia, a nomeação do Prof. Valdiney Gouveia 

desconsidera, em sua totalidade, a trajetória democrática da UFPB, a decisão 

do seu Colegiado Máximo além de todo o trabalho despendido pela 

Universidade, no tocante ao sistema utilizado, material para execução e 

dedicação dos servidores; pelas Comissões Organizadoras e de Ética e, de igual 

importância, pelos candidatos, que conseguiram regimentar grande número de 

eleitores, mesmo em período de pandemia. Nesse sentido, destacamos a 

afirmação do Excelentíssimo Juiz Federal Dr. Rodrigo Cordeiro de Souza 

Rodrigues, em Decisão Judicial constante nos autos enviados ao MEC, quando 

disse: “Outrosim, a consulta prévia, quando realizada, deve ser seguida, sob 

pena de se configurar até suposto crime de improbidade administrativa do 

ordenador desse ato, posto que, se desnecessário, o direcionamento de 

servidores, tempo de serviço e custos para algo inútil mostra-se 

indiciariamente temerário, seja pelo dano ao erário, seja pelo desrespeito 



aos princípios da eficiência e moralidade (grifo nosso)” (Processo 0808531-

06.2020.4.05.8200 - Ação Judicial).  

A UFPB tem excelentes indicadores acadêmicos e de gestão 

reconhecido por toda a sociedade paraibana que reconhece a sua importância 

para o desenvolvimento do estado e defende os princípios democráticos que têm 

orientado a sua longa trajetória de sucesso. Por isso, estamos juntos (docentes, 

servidores técnicos-administrativos, discentes e a sociedade civil) na defesa de 

que a posição autônoma da UFPB seja reconhecida, com a finalização desse 

processo se dando com a nomeação das integrantes da Chapa vencedora 

(Terezinha e Mônica) para assumirem a Reitoria da UFPB para a gestão 2020-

2024. Por fim, após nomeação iniciaremos as atividades de gestão 

administrativas pactuadas e aceitas pela comunidade acadêmica, colocando a 

UFPB em patamares mais elevados. Faremos um mandato que honra a história 

democrática e o papel social desta Universidade, instituição fundamental para 

toda a Paraíba.   

 

João Pessoa, dezembro de 2020.  

 

 

Terezinha Domiciano Dantas Martins 

Reitora eleita da UFPB 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Federal de Santa 

Catarina – IFSC 
  



Relato da situação da não nomeação do Reitor Eleito do IFSC  

 

O resultado das eleições para Reitor do IFSC foi homologado pelo 

Conselho Superior (CONSUP), de acordo com a Resolução CONSUP n°. 35, de 

16 de dezembro de 2019, e em conformidade com a legislação vigente (Lei n°. 

11.892/2008 e Decreto n°. 6.986/2009). A Comissão Eleitoral, presidida pelo 

servidor William Douglas Gomes Peres protocolou, no dia 18/02/2020, sob 

número 23000.004240/2020-31, o processo no Sistema do Ministério da 

Educação.  

Considerando a iminência da conclusão do mandato da então reitora, 

por decurso de prazo no dia 18 de abril de 2020, tentamos por várias vezes, sem 

sucesso, o contato telefônico com o atual Secretário da SETEC, Sr. Ariosto 

Antunes Culau.  

Durante a reunião do Colégio de Dirigentes do IFSC, realizada no dia 08 

de abril de 2020, solicitamos esclarecimentos à reitora sobre a justificativa legal 

da possível nomeação de um reitor pro tempore. Ela alegou desconhecimento 

do fato. No entanto, soubemos que na mesma semana a SETEC enviou ofício à 

reitora solicitando informações sobre um processo administrativo disciplinar 

aberto (PAD) na CGU para apurar supostas irregularidades cometidas por mim 

enquanto Diretor do câmpus Florianópolis.   

A esse respeito, gostaríamos de esclarecer que no dia 27 de janeiro de 

2020 tomamos conhecimento que havia um PAD para apurar supostas 

irregularidades na integração ao sistema acadêmico de quatro catracas da 

entrada do câmpus Florianópolis. Esses equipamentos foram adquiridos no ano 

de 2010 pelo Diretor-Geral anterior. Atuei como Diretor-Geral eleito do câmpus 

Florianópolis entre os anos de 2011 e 2015. As catracas foram instaladas no ano 

de 2011, mesmo não tendo a infraestrutura lógica, elétrica e civil adequada. 

Todas as catracas ainda estão lá na entrada do câmpus. No entanto, o sistema 

acadêmico à época (ISAAC) não favoreceu a integração com as catracas. Após 

instalação do SIGAA em 2018 observou-se que a tecnologia das catracas era 

obsoleta.   

As informações que deram origem ao PAD foram encaminhadas à CGU 

pela então reitora do IFSC por meio do Ofício 77/2019 (Encaminhamento de 

sindicância para abertura de processo administrativo disciplinar) no dia 12 de 



fevereiro de 2019, período que precedeu às articulações para composição de 

nossa chapa para concorrer à Reitoria do IFSC.   

O PAD está tramitando na CGU sob Processo n° 00190.112350/2019-

46. Ao conhecer seu teor afirmamos categoricamente que não existe nem 

materialidade e nem autoria. Estamos seguros que isso tudo será ́comprovado 

no seu devido tempo.  

No dia 15/04/2020, soubemos que estava sendo analisada uma possível 

nomeação de um reitor pro tempore para o IFSC, mesmo a instituição já tendo 

realizado seu processo de eleição de seu reitor.  

No dia 17/04/2020 foi publicada Portaria 406 designando o professor 

Lucas Dominguini para assumir o cargo de Reitor pro tempore. O professor 

Dominguini abdicou da sua nomeação no dia 20/04/2020.  

No dia 30/04/2020 foi nomeado, conforme Portaria do MEC n. 456, o 

segundo interventor, este derrotado nas eleições de 2019, Sr. André Dala Possa. 

Foi uma surpresa, pois o mesmo durante o processo eleitoral, em debate no dia 

03 de dezembro de 2019, afirmou ser contra a intervenção no IFSC e que atuaria 

em defesa do processo democrático. Também, há poucos dias, mais uma vez, 

em sua página publicou ser favorável à democracia e que não aceitaria convite 

feito pelo MEC. 

Entretanto, já nomeado, em reunião realizada na data de 04/05/2020, o 

Conselho Superior (CONSUP) emitiu posicionamento oficial, solicitando a 

destituição imediata do interventor, frente aos riscos para a estabilidade 

institucional que a permanência dele no cargo representa. O CONSUP deliberou 

pela solicitação, ao MEC, da exoneração de André Dala Possa.  

Diante da posição do interventor manifestada nessa reunião do 

CONSUP, em não abdicar do cargo de reitor pro tempore, entendo que se 

instaurou um golpe ao processo democrático. Desse modo não reconheço a 

legitimidade do interventor e de nenhum dos seus indicados, tamanha afronta 

aos valores institucionais, à democracia e em respeito aos votos da comunidade 

acadêmica.  

Nesses 7 meses de golpe a democracia do IFSC, o interventor de forma 

autoritária, desrespeitou por várias vezes o fórum máximo (Conselho Superior – 

CONSUP) da Instituição. Além disso, o interventor, denunciou Coordenadores 

da Seção Sindical do SINASEFE, na Polícia Federal. Ele não gostou das faixas, 



dos outdoors e das imagens que ilustram as diversas publicações do sindicato 

sobre o processo de intervenção no Instituto e, por isso, resolveu pedir à 

autoridade policial a censura das peças. Em setembro, em um ato pacífico dos 

estudantes, que pretendiam entrar na Reitoria do IFSC e protestar contra a 

situação, o interventor pôs a polícia militar na porta da Instituição, impedindo a 

entrada dos manifestantes. Recentemente, a intervenção processou 

judicialmente três representantes estudantis do CONSUP, por manifestação 

contra o autoritarismo nesse mesmo fórum.  

Continuamos em busca da nossa nomeação e posse, tanto no âmbito 

político, como jurídico, para trazer a normalidade democrática no IFSC. No 

campo jurídico atuamos em três frentes: uma com nossos advogados, uma 

segunda movida pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e, 

uma terceira, por intermédio dos advogados de nossa seção sindical do 

SINASEFE.  

 

Florianópolis (SC), dezembro de 2020.  
 
 

Maurício Gariba Júnior 
Reitor Eleito IFSC Gestão 2020-2024 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal da 

Fronteira Sul – UFFS 
  



Relato da situacao da nao nomeacao da Reitoria Eleita da UFFS 

 

O processo de escolha dos dirigentes da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), presente nos três estados do Sul do pais e com sede em 

Chapeco, SC, se organizou em duas etapas não vinculadas: 

1. Consulta previa e informal a comunidade universitária nos 
meses de abril e maio de 2019, com o objetivo de perscrutar possíveis 
candidatos e debater planos de gestão, sem vinculação obrigatória com a 
eleição. Nesse processo foram realizados 14 debates públicos e abertos 
sobre as propostas de cada candidatura e sobre os rumos e prioridades 
institucionais para o período 2019-2023. Saíram vitoriosos na consulta, 
que ocorreu em dois turnos, Anderson Alves Ribeiro e Lísia Regina 
Ferreira com 54,1% dos votos, conforme registrado no Edital no 
27/CGCP/UFFS/2019. Cabe destacar que desse processo participam, 
além de docentes, técnicos-administrativos e discentes, representantes 
da sociedade civil participante dos órgãos e colegiados da UFFS, bem 
como os representantes de entidades públicas e privadas e indivíduos 
que se inscreveram para tal, ampliando assim o debate sobre os rumos 
administrativos da instituição para além da comunidade acadêmica. 

2. Eleição no Conselho Universitário (CONSUNI) no dia 24 de 
junho de 2019. O CONSUNI é o órgão máximo deliberativo da UFFS, é 
composto por 70% de docentes, conforme prevê a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), e tem como responsabilidade 
compor a lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação. O 
CONSUNI, por normativa interna, não tem obrigação de acatar o 
resultado da Consulta e, portanto, procedeu a uma votação aberta e 
uninominal nos candidatos que se apresentaram ao pleito. Foram 
indicados em primeiro lugar na lista tríplice Anderson Alves Ribeiro e Lísia 
Regina Ferreira, com 53% dos votos dos conselheiros, conforme 
registrado na Ata n° 9/CONSUNI/UFFS/2019.  

O processo de escolha dos dirigentes da UFFS ocorreu de maneira 

clara, transparente, seguindo todos os preceitos instituídos no Estatuto da UFFS 

(homologado pelo MEC), no Regimento Geral da Universidade e nas Resoluções 

nº 3/CONSUNI/UFFS/2019 e nº21/CONSUNI/UFFS/2014 e deu a chapa 

formada por Anderson Alves Ribeiro e a Lísia Regina Ferreira o primeiro lugar, 

como expressão da vontade da comunidade universitária para promover a 

gestão 2019-2023.  

Tal processo foi adequadamente documentado e enviado ao MEC, via 

Secretaria de Educação Superior, por meio do Oficio 82/GR/UFFS/2019, nos 

termos da legislação vigente e de acordo com a Nota Técnica nº 

400/2018/CGLNES/GAB/SESU, respeitando os prazos estabelecidos, com a 



antecedência adequada a possibilitar uma transição suave e dar continuidade a 

vida institucional sem sobressaltos, o que prejudicaria o cumprimento das 

finalidades da Universidade. Com o decorrer dos dias, sem que nenhuma 

comunicação oficial viesse por parte do MEC até a semana que antecedia o fim 

do mandato da então gestão da UFFS, o clima de apreensão foi dominando a 

universidade. Processos de transição que haviam iniciado foram interrompidos 

pois o terceiro colocado da lista tríplice se manifestou contrário aos atos, que 

segundo o mesmo isso colocaria em xeque as possibilidades de escolha de 

nomeação. 

No dia 28 de agosto de 2019 recebi pessoalmente uma série contatos 

telefônicos da Secretaria de Educação Superior do MEC, em preparação para o 

ato de posse. Nessas ligações e subsequentes e-mails, foram solicitadas 

diversas informações pessoais e institucionais, incluindo lista de convidados 

para a solenidade de posse, dados da Universidade a serem anunciados e etc. 

Porém, no dia 30 de agosto fomos surpreendidos com Decreto assinado no dia 

29/08/2019 que nomeava Marcelo Recktenvald, terceiro colocado na lista tríplice 

como reitor da UFFS. 

Fui Diretor de Campus por 4 anos, Gestão 2015 – 2019, tendo a conduta 

como gestor avaliada e aprovada pela comunidade acadêmica em todo período, 

atuando de forma a consolidar nossa instituição jovem aqui na região de sua 

abrangência e ampliando o diálogo interno e externo, não tendo nada que 

desabonasse minha conduta profissional para ocupar o cargo para o qual fui 

eleito e indicado pelo colegiado superior. 

O ato de nomeação do terceiro colocado, apoiador manifesto2 do 

Presidente da República, que teve apenas 04 votos no Conselho Superior, 8% 

dos votos, gerou grande comoção e surpresa na comunidade acadêmica e 

comunidade regional, criando instabilidade institucional, conflitos e insegurança 

pela ausência de legitimidade política e dialogo. Entidades sindicais, estudantis 

e politicas se manifestaram em repúdio ao ato, reconhecendo a legitimidade que 

 
2 Apoiador de Bolsonaro, terceiro nome na Lista Tríplice da UFFS é Nomeado Reitor. O Globo, Rio de 
Janeiro, agosto 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/apoiador-de-bolsonaro-
terceiro-nome-da-lista-triplice-da-uffs-nomeado-reitor-23918123 
https://twitter.com/recktenvald/status/1277059855031963656?s=21 

https://oglobo.globo.com/sociedade/apoiador-de-bolsonaro-terceiro-nome-da-lista-triplice-da-uffs-nomeado-reitor-23918123
https://oglobo.globo.com/sociedade/apoiador-de-bolsonaro-terceiro-nome-da-lista-triplice-da-uffs-nomeado-reitor-23918123


o processo eleitoral longo e complexo que a UFFS construiu trazia para a chapa 

eleita. 

Tais conflitos tem se mantido até os dias atuais, tanto pelas tentativas 

de imposição de programas rejeitados pela comunidade acadêmica, como foi o 

caso do Future-se, tanto pela forma autoritária que muitas coisas estão sendo 

conduzidas na instituição, com tentativas de anular judicialmente decisões do 

conselho superior, com encerramento de sessões antes de terminada a pauta, 

com interrupção de falas de conselheiros, e mesmo tentativa de criminalizar 

ações de oposição, com encaminhamento de denúncias ao Ministério Público. 

Também pelas suas manifestações em redes sociais e em entrevistas, onde 

inclusive manifestou “Um cabo e um soldado resolveriam essa questão. Tenho 

a impressão de que nossas instituições estão perdidas.”3 

Vivemos um momento de crise institucional grave, que enfrenta a difícil 

situação causada pela pandemia da Covid-19 em contexto de falta de 

legitimidade da gestão superior, que apresenta dificuldade para dialogo e 

formação de entendimentos e consensos, com consequências futuras que ainda 

não podem ser dimensionadas. Vários pontos críticos para nossa jovem 

instituição, como a curricularizacão da extensão, reformulação de currículos de 

licenciaturas e consolidação da pesquisa e pós-graduação estão sendo 

afetados. 

A garantia constitucional de autonomia para Universidades e Institutos 

Federais está ligada a noção que apenas dessa forma pode-se atingir um bom 

desenvolvimento da ciência, da pluralidade de pensamento e do cumprimento 

das finalidades institucionais. A autonomia está fortemente ligada a democracia, 

claro que não confundindo democracia com eleições, nem tampouco 

confundindo eleições com escolha de nomes. O processo eleitoral é um 

momento institucional de debate, de discussão de ideias, de formação de 

entendimentos e consensos com a comunidade universitária. Quando não ocorre 

a nomeação de quem foi eleito, o que se perde é esse processo, quem perde é 

nossa sociedade. Não teremos um país soberano sem o desenvolvimento 

 
3 Twitter de Marcelo Recktenvald de 27/05/2020. 



cientifico e tecnológico e sem a formação desenvolvida nas Instituições Públicas 

de Ensino Superior e Técnico. 

 

Erechim (RS), dezembro de 2020 

 

 

 

Anderson André Genro Alves Ribeiro 

Reitor Eleito da UFFS Gestão 2019 – 2023 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal do 

Espírito Santo – UFES 
 

 

  



Um breve relato do processo de sucessão da Reitoria na UFES 

 

 

Após uma consulta informal à comunidade acadêmica da UFES, 

organizada pelas três entidades de classe (ADUFES, SINTUFES e DCE), onde 

o resultado da vitória da primeira reitora eleita alcançou o índice de 66% dos 

votos válidos, o processo de consulta à comunidade foi organizado e realizado 

de forma transparente, sendo tudo registrado por meio de ferramenta 

audiovisual, com destaque para a apuração dos votos em tempo real, com as 

presenças de fiscais das chapas interessadas no resultado, como se pode 

conferir em https://pesquisareitor.ufes.br/ . Nesse primeiro momento, apenas 

duas candidatas se apresentaram ao pleito, eu na ocasião Vice-Reitora da Ufes 

e a diretora do Centro de Ciências da Saúde, profa. Glaucia Abreu. 

Houve depois, a abertura do processo formal das chapas elegíveis no 

Colégio Eleitoral da UFES (Conselho Universitário, Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão e Curadores) e 5 chapas se escreveram para o processo. 

E no dia 05 de dezembro de 2019 mais uma vez foi legitimada pelo Colégio 

Eleitoral a vontade e expressão da comunidade universitária e, por vinte e seis 

(26) votos, eu, Ethel Leonor Noia Maciel ocupei o primeiro lugar na lista tríplice 

e sendo a primeira reitora eleita na UFES, de acordo com a Resolução nº. 

01/2019 – Cun/CEPE/CCur, e o Estatuto dessa Universidade preconizados nos 

incisos IX do art. 18, XIII do art. 26, e IV do art. 30, pertinentes ao processo 

eleitoral de escolha de Reitor e de Vice-reitor para o quadriênio 2020-2024. 

Ressalto, como demais reitores eleitos e não nomeados, que os 

processos e resultados nessas eleições foram findados antes da publicação da 

Medida Provisória 914 de 24/12/2019, a qual dispunha sobre o processo de 

escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do 

Colégio Pedro II. 

E considerando à proximidade da conclusão do mandato do reitor em 

exercício, no dia 22/03/2020, fez-se vários contatos telefônicos com o Ministério 

da Educação, com a secretaria do Gabinete do Ministro para saber se o processo 

https://pesquisareitor.ufes.br/


estava estritamente instruído e se seguiria de forma protocolar para cumprir os 

prazos, não prejudicando à gestão de 2020 a 2024, sendo inclusive informados 

que cartas de apoio à nomeação do primeiro lugar da lista tríplice estavam sendo 

enviadas por vários representantes de órgãos de expressão nacional, a começar 

pela bancada capixaba de senadores e deputados e deputadas federais, como 

Conselhos Profissionais da área da saúde, entre outros, e que as mesmas foram 

incluídas ao processo. 

Em nenhum momento fora feito qualquer questionamento sobre a minha 

conduta profissional e como gestora, no exercício de Vice-Reitoria, como 

também em qualquer outro âmbito da minha trajetória acadêmica, como 

pesquisadora ou atuante em diversos setores da sociedade civil, com 

reconhecimento de várias câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa e 

governo estadual e municipais, onde recebi várias homenagens e 

reconhecimento pelo meu trabalho enquanto mulher na ciência e pelo meu papel 

na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

E na noite do dia 23 de março de 2020, a nomeação publicada em edição 

extra do Diário Oficial do MEC designou o segundo ocupante da lista tríplice, o 

professor Paulo Sérgio de Paula Vargas para o cargo de Reitor para o quadriênio 

de 2020-2024. O que gerou uma profunda comoção na comunidade acadêmica 

e surpresa, na medida em que tal decisão não somente desrespeitava o 

processo democrático e a autonomia universitária, como também criou riscos e 

instabilidade institucional, entre os setores da comunidade da UFES, sendo 

agravadas no período da pandemia, pela ausência de legitimidade política e 

diálogo. 

Pela primeira vez desde a redemocratização, o plano de trabalho 

vencedor não foi o escolhido pelo presidente.  Em um flagrante desrespeito à 

vontade acadêmica demonstrada por meio do voto nas urnas e ao Colégio 

Eleitoral da UFES. Por isso, em defesa dos processos democráticos nas 

escolhas dos gestores máximos das Universidades e Institutos Federais 

brasileiros, que continuo em busca da nossa nomeação e posse, tanto nos 

aparatos e instituições políticas quanto jurídicas. Pois, somente esta reparação 

ao respeito à democracia, aos votos de estudantes, técnicos e professores e os 



valores das instituições de ensino superior trará a estabilidade e a normalidade 

democrática e de gestão administrativa para a UFES.  

 

 

Vitória (ES), dezembro de 2020. 

 

 

Ethel Leonor Noia Maciel 

Reitora Eleita UFES Gestão 2020-2024 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal do Vale 

do São Francisco - UNIVASF 
 

 

  



Dossiê sobre a situação da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco-Univasf: 

 

Novembro/2019: A chapa composta por Telio Nobre Leite, candidato a 

Reitor, e Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, candidata a Vice-Reitora, vence 

a consulta eleitoral junto à comunidade acadêmica com mais de 57% dos votos 

válidos, eleita em primeiro turno, concorrendo com outras três chapas. Na época, 

o Prof Telio ocupava o cargo de Vice-Reitor e a Prof. Lúcia ocupava o cargo de 

Pró-Reitora de Extensão. Neste mesmo mês, o Conselho Universitário, órgão 

que representa o Colégio Eleitoral da Univasf, elabora lista tríplice de Reitor e de 

Vice-Reitor encabeçada pelos professores Telio e Lúcia, respectivamente. Todo 

o processo de elaboração da lista tríplice teve o acompanhamento do colégio de 

procuradores da Advocacia Geral da União (AGU) lotados em Petrolina-PE que 

atestaram sua regularidade. 

Dezembro/2019: Dois professores que formaram chapa derrotada nas 

urnas e que não obtiveram votos suficientes no Colégio Eleitoral da Univasf para 

compor a lista tríplice, apesar de reconhecer publicamente em entrevista para 

rádio local a vitória da chapa Telio-Lúcia na consulta junto à comunidade e jamais 

terem contestado formalmente o resultado desta consulta, ingressaram na 

Justiça Federal de Petrolina-PE com ação ordinária (Processo: nº 0802026-

97.2019.4.05.8308) questionando o processo de elaboração da lista tríplice da 

Univasf pelo Conselho Universitário. Alegaram que a) a eleição no Colégio 

Eleitoral deveria estar vinculada ao resultado da consulta à comunidade (mesmo 

havendo nota técnica do MEC, Nota Técnica nº 

400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU, orientando às universidades que não 

poderia haver vínculo entre a consulta à comunidade e a eleição indireta 

realizada no Colégio Eleitoral), b) fraude na elaboração da lista e c) que um 

docente que ocupa o segundo lugar da lista de reitor deveria ter sua candidatura 

indeferida porque mesmo sendo docente da Univasf e doutor (atendendo aos 

requisitos da legislação) estaria cedido para o Hospital Universitário (HU) da 

Univasf para a função de Gerente de Ensino e Pesquisa, cargo da estrutura da 

EBSERH (estatal do MEC para gerir os hospitais federais), parceira da Univasf. 

O referido docente, mesmo atuando no HU, continuou atuando como professor 



da universidade, ministrando aulas, orientando estudantes e participando de 

comissões institucionais  Todos os pedidos liminares dos autores desta ação 

foram negados pela Justiça Federal de Petrolina em 18 de dezembro. A lista 

tríplice da Univasf foi protocolada no MEC no dia 20. 

Janeiro/ 2020:  Autores da ação protocolam agravo de instrumento no 

Tribunal Regional Federal - 5ª Região - TRF5 (Processo: nº 0800073-

59.2020.4.05.0000) com o objetivo reformar o teor da decisão liminar da Justiça 

Federal de Petrolina. 

Fevereiro / 2020: O presidente da 3ª Turma do TRF5 decide, 

monocraticamente, suspender a tramitação da lista tríplice no MEC alegando 

que o docente cedido não poderia ser candidato a Reitor (“o docente Ricardo 

Santana de Lima, um dos candidatos que compõem a lista tríplice, não se 

encontra em efetivo exercício na UNIVASF, posto que cedido para a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Sendo assim, por hora, não vejo 

como o mencionado candidato, que não se encontra em efetivo exercício na 

Universidade, possa concorrer ao cargo de Reitor e vice-reitor na mesma”).   

Necessário explicitar o que é a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH. Trata-se de pessoa jurídica criada pela lei nº 12.550, de 

15 de dezembro de 2011, vinculada ao MEC, responsável pela gestão dos 

Hospitais Universitários Federais - HUFs - existentes no Brasil. Em verdade, os 

professores continuam a prestar serviços nos hospitais universitários, vinculados 

às UNIVERSIDADES. A cessão do Docente Ricardo foi formalizada através do 

Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 01/2014 (em anexo), que se refere ao 

artigo 6º da Lei nº 12.550/2011, a cláusula quinta, parágrafo quinto, dispõe:   

(...) Parágrafo Quinto – Quando a cessão for de docente do quadro 

efetivo da CONTRATANTE, fica acordado que a CONTRATADA poderá 

disponibilizar a sua participação em atividades teóricas das disciplinas 

acadêmicas de seu Departamento de Origem, conforme grade curricular 

previamente apresentada, com carga horária semanal de até oito horas.  

O professor Ricardo Santana de Lima atendeu todos os requisitos 

exigidos no edital das eleições (Professor Doutor), o edital como lei das eleições 

nada dispunha acerca do instituto jurídico da cessão. Além do mais o caput do 



artigo 30 da Lei nº 12.772/2012 dispõe: “Art. 30. O ocupante de cargos do Plano 

de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos 

previstos na Lei nº 8.112, de 1990, poderá afastar-se de suas funções, 

assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus”.  Além do mais, a 

cessão prevista no art. 7º da Lei nº 12.550/2011 é sui generis, especial em 

relação à cessão prevista no art. 93 da Lei nº 8.112/90. O próprio Decreto nº 

9.144/2017 afasta de seu âmbito de aplicação as regras especiais constantes de 

lei ou de decreto nos pontos em que forem incompatíveis. Portanto, a cessão do 

Professor Ricardo Santana (docente DE) para atuar no HU-UNIVASF, constitui-

se numa “cessão sui generis”, singular, apenas sob o ponto de vista formal, já 

que se trata de movimentação para que o docente continue a atuar em um órgão 

da própria UNIVASF, que é o seu hospital universitário. Por fim, cabe frisar que 

os requisitos para ocupação de qualquer cargo público só devem ser exigidos no 

ato da posse. 

Março /2020: Se encerra o mandato do Reitor da Univasf Julianeli 

Tolentino de Lima e, diante da decisão precária do TRF5 pela suspensão 

temporária da análise da lista, o MEC é obrigado a nomear Reitor Pro-Tempore. 

Abril /2020: O MEC atende a indicação política do Deputado Federal de 

Pernambuco, Pastor Eurico, nomeia o professor Paulo César Fagundes Neves 

como Reitor Pro-Tempore da Univasf, sem ouvir nenhuma outra liderança 

política da região, nem considerando a posição da comunidade acadêmica 

manifestada na consulta à comunidade e no Colégio Eleitoral, muito menos 

considerando qualquer política de gestão de riscos. É importante observar que 

inicialmente, em flagrante ilegalidade, buscou-se a indicação de um dos autores 

da ação ordinária na Justiça Federal de Petrolina (Processo: nº 0802026-

97.2019.4.05.8308). Ficou muito óbvio que a indicação do prof. Paulo Neves foi 

resultado da articulação dos candidatos derrotados nas eleições, pois antes 

chegou a ser minutada pelo MEC de portaria de nomeação do candidato a Vice-

Reitor, agravante no processo no TRF5. Fracassada a tentativa flagrantemente 

absurda de nomear como Reitor Pro Tempore exatamente o candidato a vice-

reitor derrotado nas eleições, os aliados políticos e financiadores da campanha 

do mesmo grupo promovem verdadeira invasão da gestão universitária por meio 

dos cargos comissionados. Das 13 (treze) pessoas que contribuíram para a 



campanha eleitoral dos autores da ação judicial, 08 (oito) foram nomeados ainda 

em abril para compor a gestão do Reitor Pro-Tempore nomeado. Na prática, 

ocupa a Reitoria da UNIVASF o grupo derrotado nas eleições realizadas para 

composição da lista tríplice, impondo o projeto político-pedagógico defendido 

pelos rejeitados pela comunidade, exatamente da maneira como eles 

anunciaram na petição inicial da ação ordinária, sem concorrência, sem disputa 

democrática. 

Para além da instabilidade da precariedade da ocupação do cargo que 

é, por definição, temporária, o Reitor Pro Tempore assumiu a responsabilidade 

neste período excepcional de 

emergência sanitária, que requer maior preparo, sensatez e, sobretudo, 

respaldo da comunidade acadêmica, da comunidade externa e do corpo técnico-

administrativo. Ao Reitor Pro Tempore, carecem-lhe todas essas características. 

Ao tomar posse em 14 de abril de 2020, o Reitor Pro Tempore, ao contrário do 

que a prudência comum indica - e sem levar em conta a Política de Gestão de 

Riscos da Instituição, especialmente pelo caráter temporário do seu mandato -, 

solicitou à presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) a troca imediata dos gestores (superintendente e gerentes) e da 

coordenação médica do Hospital Universitário (HU) e, do mesmo modo, 

substituiu todas as pró-reitorias e setores vinculados à Reitoria, tudo isso em 

meio à pandemia. Estes posicionamentos revelam a falta de racionalidade 

administrativa em um momento tão delicado. Tais medidas deixam muito claro 

que a nomeação do Reitor Pro Tempore visava realizar uma verdadeira 

intervenção na gestão da Univasf. 

A situação ainda foi agravada pelo total descaso do Reitor Pro Tempore 

ao adiar imotivadamente reuniões do Conselho Universitário. Após segunda 

tentativa de adiamento, a maioria dos membros deste Conselho, apoiando-se no 

texto do Estatuto e do Regimento Geral da Univasf, decidiu, pela primeira vez na 

história da instituição, realizar autoconvocação e reunir-se virtualmente em 30 

de abril do ano corrente com a condução do Prof. Alexandre Ramalho, 

Conselheiro Decano, em razão da deliberada ausência do Sr. Paulo César 

Fagundes Neves e do seu substituto legal, o Vice Reitor Pro Tempore. 



Maio/2020: O Conselho Universitário rejeitou por ampla maioria dos 

votos o procedimento e os nomes designados pelo Reitor Pro Tempore para os 

cargos de Pró-Reitores da Universidade. O Reitor Pro Tempore preferiu não 

ouvir a posição da comunidade acadêmica manifestada através do seu colegiado 

máximo e manteve suas indicações apoiado em parecer da Procuradoria Federal 

junto à Univasf.  

Maio-Agosto/2020: O Ministério Público Federal e a União Federal se 

manifestam no processo nº 0802026-97.2019.4.05.8308 e afirmam não haver 

qualquer irregularidade no processo de elaboração da lista tríplice da Univasf. 

Inclusive a União Federal foi bem enfática ao defender a possibilidade de 

candidatura do professor Ricardo Santana para compor lista tríplice de Reitor da 

Univasf por entender que em matéria de ensino e pesquisa a Ebserh, ao gerir o 

HU da instituição, atua como longa manus da universidade, reforçando a tese de 

“cessão sui generis” do referido docente. Em agosto,  o Reitor Pro-Tempore tenta 

trocar o superintendente do HU novamente em plena crise sanitária, mas recua 

após pressão do MEC. Neste episódio, o Prof. Paulo Neves demonstrou toda 

sua inexperiência e falta de habilidade gerencial para promover ações de 

combate ao novo coronavírus com o devido planejamento, como ficou evidente 

nas crises com a gestão central da Ebserh Brasília relacionadas a doação de 

respiradores e a implantação de hospital de campanha no estacionamento do 

HU, ambas ações articuladas junto ao Governo do Estado de Pernambuco, mas 

sem qualquer diálogo prévio com a presidência da Ebserh. 

Setembro / 2020:  A plenária da 3a. Turma da TRF5, por unanimidade, 

deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento (Processo: nº 0800073-

59.2020.4.05.0000). No Acórdão, publicado apenas em novembro, indica que:  

“3. A pretensão recursal se centra em três argumentos essenciais: 1) 

fraude no processamento da lista tríplice para indicação de Reitor da 

Universidade, consistente na existência de estratégia de que fosse composta 

exclusivamente por candidatos alinhados à Chapa 03, vencedora da Consulta 

Prévia e apoiada pela atual gestão; 2) a Lista Tríplice a ser elaborada no âmbito 

do CONUNI deveria, apesar de não se vincular, levar em conta as 3 (três) 

ideologias mais votadas pela Comunidade Acadêmica na Consulta Informal, 

seguindo, nesse passo, o espírito da Lei nº 5.540/1968; 3) o candidato RICARDO 



SANTANA DE LIMA não poderia ser candidato por se encontrar-se afastado da 

UNIVASF, já que cedido à Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares/EBSERH desde 8 de abril de 2015, Empresa Pública na qual 

passou a ocupar o cargo de Gerente de Ensino e Pesquisa, de modo que se 

encontrava afastado do exercício na UNIVASF. 

4. No que se refere aos primeiros dois argumentos, não se identificam - 

neste momento processual - elementos aptos a evidenciar a apontada fraude. 

Em verdade, a própria narrativa apresentada no presente agravo indica para a 

circunstância de ter havido uma estratégia de união de alguns candidatos em 

detrimento de outros, sem violação às regras ou mesmo aos princípios que 

regem o pleito eleitoral. Em outras palavras: não há, em si, violação a regras 

eleitorais na aliança entre candidatos ou mesmo em uma estratégia (exitosa 

porque conseguiu os votos necessários para tanto) de viabilizar, junto aos 

eleitores, a formação da lista tríplice com dois candidatos de um mesmo grupo 

político. Além disso, não é possível conferir, à exigência legal de consulta pública 

à comunidade acadêmica (art. 16, III da Lei nº 5540/68), a natureza de pré-

requisito, pressuposto ou mesmo de 'rito de passagem' para a eleição dos 

candidatos ao cargo de Reitor. Em verdade, o que se a lei estabelece são 

requisitos mínimos de elegibilidade e participação na lista tríplice, dispondo que 

integrarão o referido documento professores dos dois níveis mais elevados da 

carreira, sendo ela formada pelo colegiado máximo do órgão, com 

representantes dos diferentes segmentos da Universidade e que 

obrigatoriamente apresente em sua composição no mínimo 70% (setenta por 

cento) de docentes da respectiva instituição. 

5. Por sua vez, no que toca ao terceiro argumento (elegibilidade do 

docente RICARDO SANTANA DE LIMA), há verossimilhança na tese de que, 

estando o referido docente cedido à EBSERH, teria sido infringido o disposto no 

§ 2º do art. 38 do Regimento Interno Geral da UNIVASF (entendido como 

aplicável à eleição para o cargo de Reitor), em conformidade com o qual, para a 

composição dos órgãos colegiados perante a mencionada universidade, não 

podem ser votados docentes afastados. E, no caso, o mencionado candidato, 

para além de cedido à EBSERH, nela parece estar a ocupar cargo não privativo 

de professor 



6. Assim, neste momento processual, a melhor solução é a que permite 

a manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, 

suspendendo-se a remessa da lista tríplice elaborada pelo Conselho 

Universitário da UNIVASF, na Reunião Extraordinária de 29 de novembro de 

2019, ao Ministério da Educação, obstando-se (acaso tenha sido enviado o 

documento), a União (por meio do Ministério da Educação) de considerar os 

nomes constantes no respectivo documento para ocupar os cargos de reitor e 

vice-reitor da UNIVASF, até decisão definitiva a ser proferida na ação de origem.” 

Aqui cabe observar que o art. 38 do Regimento Geral da Univasf se 

refere a eleição de coordenadores de curso e não a eleição de Reitor. Além do 

mais, o parágrafo único do Art. 27 do Estatuto da instituição exige que o Reitor 

seja docente em regime de dedicação exclusiva (DE). Entretanto, o atual Reitor 

Pro Tempore não ocupa este regime de trabalho. Então, cabe questionar: se o 

Prof. Paulo Neves pode ocupar o cargo de reitor mesmo com a vedação explícita 

no Estatuto da Univasf, como o Prof Ricardo não poderia ser elegível ao cargo 

de Reitor se cumpre todos os requisitos legais e não há qualquer vedação 

expressa nas normas institucionais? 

Novembro/2020: A Procuradoria Regional Federal (PRF 5) da AGU e 

os demais réus na ação protocolaram embargos de declaração em relação ao 

Acórdão do TRF5 supracitado diante de suas omissões. Também são 

apresentadas as últimas manifestações das partes no processo em primeiro 

grau. Aguarda-se sentença de mérito. 

A falta de gestor legítimo e com apoio da comunidade, aliado ao 

momento excepcional de crise sanitária global, tem dificultado bastante o 

desenvolvimento das ações institucionais ao longo deste ano. Há um grande 

dispêndio de energia se buscando contornar crises produzidas pela própria 

gestão pro-tempore e interventora. Perseguições e constrangimentos são 

praticados contra ex-gestores aliados à chapa vencedora e aos membros do 

Conselho Universitário com denúncias infundadas tanto na imprensa, como em 

órgãos de correição internos e externos. O grupo político que atualmente ocupa 

a Reitoria da Univasf tem-se demonstrado vingativo e ressentido. Um grupo que 

foi incapaz de refletir sobre os reais motivos que levaram a comunidade 

acadêmica a rejeitá-lo.  Ao invés de aprimorar seu projeto político e tentar vencer 



uma próxima eleição, buscou-se atalhos para o poder, desrespeitando 

completamente a democracia interna na instituição e a autonomia universitária. 

Certamente, se este imbróglio jurídico não for resolvido com brevidade, a Univasf 

terá ainda mais dificuldade em cumprir a sua missão institucional. Para o bem 

da instituição, o Reitor eleito e Vice-Reitora eleita devem ser empossados o 

quanto antes. 

 

 Petrolina-PE, dezembro de 2020. 

 

Telio Nobre Leite Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 
Reitor Eleito 

 
Vice-Reitora Eleita 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro - UFTM 
 



Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

 

 

1. A consulta à comunidade universitária para a escolha do Reitor da UFTM, 

quadriênio 2018-2022, ocorreu em 06 de junho de 2018. A Chapa 2 – Fábio 

Fonseca/Reitor e Patrícia Vieira/Vice-Reitora venceu a Chapa 1 – Ana 

Lúcia Simões/Reitora e Luiz Fernando Resende/Vice-Reitor. Ana Lúcia 

Simões e Luiz Fernando Resende estiveram à frente da gestão da UFTM 

como Reitora e Vice-Reitor no quadriênio 2014-2018. Resultado da 

consulta à comunidade: http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1253-

comissao-divulga-o-resultado-final-da-consulta-para-reitor-e-vice. 

 

2. Dois dias após a divulgação da vitória da Chapa 2 na consulta à 

comunidade universitária, a Chapa 1 apresentou questionamentos, 

recursos e denúncias sem fundamentos sobre o pleito realizado na 

comunidade. Os recursos foram indeferidos pela Comissão Eleitoral. 

 

3. Em 18 de junho de 2018, o Conselho Universitário (CONSU) aprovou a 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 18 DE JUNHO DE 2018, DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UFTM, que dispõe sobre a elaboração da lista 

tríplice para efeito de nomeação do Reitor da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro. Conferir Resolução n. 9/2018/CONSU/UFTM: 

http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-

normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu. 

 

4. No dia 19 de junho de 2018, a então Reitora Ana Lúcia Simões e candidata 

derrotada foi à imprensa apresentar, sem provas, denúncias de supostas 

irregularidades que teriam ocorrido na consulta à comunidade: 

http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA%20,160

849. 

 

5. No dia 24 de junho de 2018, um dia antes da reunião do CONSU 

convocada para votação da composição da lista tríplice, Ana Lúcia de 

Assis Simões e Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo foram novamente 

à imprensa apresentar denúncias sem quaisquer fundamentos ou provas 

http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1253-comissao-divulga-o-resultado-final-da-consulta-para-reitor-e-vice
http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1253-comissao-divulga-o-resultado-final-da-consulta-para-reitor-e-vice
http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu
http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu
http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA%20,160849
http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA%20,160849


sobre a consulta à comunidade universitária. Registraram na ata da 

reunião do CONSU de 25 de junho de 2018, que aprovou a composição 

da lista tríplice, as mesmas denúncias que publicaram nos principais 

jornais da cidade. 

 

6. Com o edital aberto para inscrições dos docentes interessados em compor 

a lista tríplice, o Vice-Reitor, Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, 

derrotado na consulta à comunidade, se inscreveu perante o CONSU com 

o apoio de Ana Lúcia de Assis Simões. O professor Fábio César da 

Fonseca venceu a votação no CONSU e se consolidou como o 1º colocado 

na lista tríplice, como comprova a Resolução n. 10/2018/CONSU/UFTM: 

http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-

normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu. 

 

7. O mandato da então Reitora Ana Lúcia de Assis Simões expirou em 20 de 

agosto de 2018. Em 24/08/2018, Ana Lúcia foi nomeada pelo MEC como 

reitora pro tempore – Portaria nº 832, de 23 de agosto de 2018. Ato 

contínuo, Ana Lúcia Simões nomeou o seu então Vice-Reitor, Luiz 

Fernando Resende dos Santos Anjo, como vice-reitor pro tempore. A 

gestão temporária se estendeu até 17 de junho de 2019. 

 

8. Todas as denúncias de supostas irregularidades na consulta à 

comunidade universitária foram arquivadas pela PF, pelo MPF e pela 

Justiça Federal. E o MEC reconheceu e atestou a regularidade do 

processo eleitoral para escolha do Reitor da UFTM: 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2018/11/09/parecer-da-

consultoria-juridica-do-mec-nao-aponta-irregularidades-no-processo-de-

elaboracao-da-lista-triplice-da-uftm.ghtml. 

 

9. Conforme manifestação do próprio MPF sobre as denúncias apresentadas 

pela chapa derrotada (autos nº 5270-50.2018.4.01.3802 – Justiça 

Federal), publicada em 25 de setembro de 2018:  

 

http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu
http://uftm.edu.br/proplan/regulamentacao-e-normatizacao/resolucoes/resolucoes-do-conselho-superior-consu
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2018/11/09/parecer-da-consultoria-juridica-do-mec-nao-aponta-irregularidades-no-processo-de-elaboracao-da-lista-triplice-da-uftm.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2018/11/09/parecer-da-consultoria-juridica-do-mec-nao-aponta-irregularidades-no-processo-de-elaboracao-da-lista-triplice-da-uftm.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2018/11/09/parecer-da-consultoria-juridica-do-mec-nao-aponta-irregularidades-no-processo-de-elaboracao-da-lista-triplice-da-uftm.ghtml


Verifica-se da documentação que eventual intercorrência 

apontada no processo de consulta foi devidamente 

registada em ata pela mesa receptora dos votos, onde 

restou consignado, inclusive, a presença e assinatura dos 

fiscais das chapas concorrentes. No particular, não vislumbro 

indício de má-fé suficiente para ensejar a nulidade do processo 

de consulta. Ademais, a irresignação da chapa preterida 

somente teve início dias após a realização da consulta, 

revelando um mero descontentamento com o resultado 

obtido no processo eleitoral. (Destacamos). 

 

10. Em 06 de dezembro de 2018, o então Ministro da Educação Rossieli 

Soares da Silva assinou a Exposição de Motivos EM 00055/2018/GM-

MEC e o Decreto de nomeação do 1º colocado na lista tríplice, Fábio César 

da Fonseca, Processo MEC nº 23000.022794/2018-03. Esses 

documentos foram editados, consolidados e 

assinados eletronicamente pelo Ministro Rossieli Soares, conforme 

exigências do Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, e 

encaminhados devida e legalmente ao Presidente da República Michel 

Temer, Casa Civil da Presidência da República, por meio do Sistema de 

Geração e Tramitação de Documentos Oficiais do Governo Federal 

(SIDOF).  

 

11. Um fato inusitado e muito estranho, no entanto, ocorreu em 19 de 

dezembro de 2018: houve um pedido de devolução da Exposição de 

Motivos EM 00055/2018/GM-MEC e do Decreto de nomeação do primeiro 

colocado na lista tríplice, que foi realizado de dentro do Gabinete do 

Ministro da Educação de maneira informal, sem qualquer documento 

assinado pelo Ministro Rossieli Soares e sem tramitação eletrônica pelo 

SIDOF ou pelo SEI.  

 

12. Trata-se de pedido de devolução com indícios consistentes de afronta à 

autenticidade e à integridade da EM 00055/2018/GM-MEC e do referido 

Decreto; aos princípios constitucionais da administração pública; 

à PORTARIA MEC Nº 1.042, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015; à lei 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990; e ao Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal. Tive acesso aos documentos 



comprobatórios desse pedido de devolução da EM 00055/2018/GM-MEC 

e do Decreto de nomeação do primeiro colocado na lista tríplice – efetivado 

em trocas informais de e-mails e sem qualquer documento que atestasse 

a ciência ou o consentimento do então Ministro da Educação – por meio 

da lei de acesso à informação. Solicitei juntada desses documentos ao 

Processo MEC 23000.022794/2018-03. 

 

13. Registrei denúncias no sistema Fala.BR – Plataforma Integrada de 

Ouvidoria e Acesso à Informação, as quais se encontram em análise e 

investigação na Corregedoria do MEC. 

 

14. Em janeiro de 2019, a imprensa local e a imprensa nacional veicularam 

uma série de reportagens sobre a possibilidade de o Ministro da Educação 

e o Presidente da República nomearem o segundo colocado na lista 

tríplice. Essa possibilidade teria relação com o fato de eu ter sido filiado ao 

PT e ao PSOL. Conferir as seguintes reportagens: 

 

a) https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/gestao-bolsonaro-

planeja-estrear-nomeacao-de-reitor-com-2o-colocado-em-lista.shtml. 

b) https://oglobo.globo.com/sociedade/na-primeira-nomeacao-para-

reitor-bolsonaro-deve-indicar-segundo-colocado-em-lista-triplice-

23394552. 

c) https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173

257.  

d) https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173396. 

e) https://www.facebook.com/bocanotromboneuberaba/posts/22606352

20613332?comment_id=2261278107215710&comment_tracking=%7

B%22tn%22%3A%22R%22%7D. 

f) https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,180409. 

 

15. Em 18 de junho de 2019 foi publicado no DOU o decreto de nomeação de 

Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, assinado pelo Presidente da 

República Jair Bolsonaro e pelo Ministro da Educação Abraham 

Weintraub: https://g1.globo.com/mg/triangulo-

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/gestao-bolsonaro-planeja-estrear-nomeacao-de-reitor-com-2o-colocado-em-lista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/gestao-bolsonaro-planeja-estrear-nomeacao-de-reitor-com-2o-colocado-em-lista.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-primeira-nomeacao-para-reitor-bolsonaro-deve-indicar-segundo-colocado-em-lista-triplice-23394552
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-primeira-nomeacao-para-reitor-bolsonaro-deve-indicar-segundo-colocado-em-lista-triplice-23394552
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-primeira-nomeacao-para-reitor-bolsonaro-deve-indicar-segundo-colocado-em-lista-triplice-23394552
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173257
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173257
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173396
https://www.facebook.com/bocanotromboneuberaba/posts/2260635220613332?comment_id=2261278107215710&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/bocanotromboneuberaba/posts/2260635220613332?comment_id=2261278107215710&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/bocanotromboneuberaba/posts/2260635220613332?comment_id=2261278107215710&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,180409
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/18/luiz-fernando-resende-dos-santos-anjo-e-nomeado-reitor-da-uftm.ghtml


mineiro/noticia/2019/06/18/luiz-fernando-resende-dos-santos-anjo-e-

nomeado-reitor-da-uftm.ghtml.  

 

16.  Empresários da indústria, do comércio e do agronegócio, políticos da 

cidade de Uberaba, deputados federais e o Senador por Minas Gerais 

Carlos Viana influenciaram e interferiram no processo de nomeação do 

reitor da UFTM, em articulações com a então Reitora e com o então Vice-

Reitor pro tempore. Para o êxito da nomeação do segundo colocado na 

lista, foram empreendidas articulações e ações que configuram grande 

desrespeito à coisa pública, à autonomia universitária, à democracia, aos 

princípios constitucionais da transparência e da impessoalidade. A 

nomeação do segundo colocado na lista tríplice foi urdida em meio a 

práticas patrimonialistas, ou seja, por meio da instrumentalização da coisa 

pública para atendimento a interesses privados e pessoais. Conferir os 

seguintes links: 

 

a) https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173449. 

b) https://jmonline.com.br/novo/?noticias,92,C%C3%81%20ENTRE%20

N%C3%93S,181040. 

c) https://web.facebook.com/VereadorSamuelPereira/videos/222582554

1063797/?_rdc=1&_rdr. 

 

17. Poucos dias depois de sua nomeação e posse, Luiz Fernando Resende 

dos Santos Anjo nomeou Ana Lúcia de Assis Simões como 

Superintendente do Hospital de Clínicas da UFTM (HC), contemplando-a 

com o mais alto cargo e com a função comissionada de maior valor 

monetário do HC. Em 05 de agosto de 2019, foi publicada no DOU uma 

portaria assinada por Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, 

nomeando, como assessor especial da reitoria da UFTM, um oficial 

superior da reserva da Marinha e consultor empresarial, que havia 

coordenado a campanha do candidato a Presidente Jair Bolsonaro na 

região do Triângulo Mineiro. Conferir os seguintes links: 

 

a) http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/6712466. 

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/18/luiz-fernando-resende-dos-santos-anjo-e-nomeado-reitor-da-uftm.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/06/18/luiz-fernando-resende-dos-santos-anjo-e-nomeado-reitor-da-uftm.ghtml
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173449
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,92,C%C3%81%20ENTRE%20N%C3%93S,181040
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,92,C%C3%81%20ENTRE%20N%C3%93S,181040
https://web.facebook.com/VereadorSamuelPereira/videos/2225825541063797/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/VereadorSamuelPereira/videos/2225825541063797/?_rdc=1&_rdr
http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/6712466


b) http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1868-definido-o-responsavel-pela-

assessoria-especial-na-nova-gestao-da-uftm. 

c) https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173396. 

 

 

Uberaba (MG), dezembro de 2020. 

 

 
Fábio César da Fonseca 

Reitor eleito da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM  

  

http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1868-definido-o-responsavel-pela-assessoria-especial-na-nova-gestao-da-uftm
http://uftm.edu.br/ultimas-noticias/1868-definido-o-responsavel-pela-assessoria-especial-na-nova-gestao-da-uftm
https://jmonline.com.br/novo/?noticias,6,POL%C3%8DTICA,173396


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido - UFERSA 
 



BREVE RELATO DO PROCESSO DE SUCESSÃO DA REITORIA NA 

UFERSA 

 

Em 18 de maio de 2020, O colégio eleitoral, instituído pela portaria 

UFERSA/GAB Nº. 0153/2020, divulgou o EDITAL 

(https://assecom.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/Edital-

para-consulta-de-reitor-2020-1.pdf) para condução da consulta à comunidade 

acadêmica, com o objetivo de formação de lista tríplice para a escolha de reitor 

da Universidade, em atendimento à Instrução Normativa CONSUNI/UFERSA nº 

001/2020, de 07 de fevereiro de 2020 e Instrução Normativa CONSUNI/UFERSA 

nº 002/2020, de 11 de maio de 2020. 

Concorreram cinco chapas. O Período de campanha em pleno contexto 

da pandemia (de 25/05/2020 a 14/06/2020), realizado todo de forma online, 

sendo a consulta realizada 15/06/2020, através da plataforma 

eletrônica SIGEleição. 

A chapa forma pelos professores Rodrigo Nogueira de Codes, candidato 

a Reitor, e Francisco Edcarlos Alves Leite, candidato a Vice-Reitor, foi vitoriosa 

de forma expressiva em todas as três categorias: docentes, técnicos 

administrativos e discentes. 

Processo eleitoral ocorreu conforme a MP914 com eleições e 

homologação do resultado pelo CONSUNI, diferentemente do pleito que ocorre 

normalmente com a eleição e formação da lista tríplice no conselho superior. 

A terceira colocada já vinha numa articulação externa mais de seis 

meses antes do processo eleitoral conforme mostrado na Ação Civil Pública em 

processo que solicita a suspensão de sua nomeação. A nomeação da terceira 

colocada ocorreu durante vinda do presidente da República à Mossoró, em 21 

de agosto de 2020. 

O primeiro ato da reitora nomeada foi criminalizar o movimento 

estudantil, indo denunciar pessoalmente na sede da Polícia Federal em Mossoró 

com acusações infundadas pelo fato dos estudantes exercerem suas liberdades 

de expressão num momento em que toda a comunidade universitária estava em 

choque e estarrecida com a nomeação. 

https://assecom.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/Edital-para-consulta-de-reitor-2020-1.pdf
https://assecom.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/Edital-para-consulta-de-reitor-2020-1.pdf
https://assecom.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/Edital-para-consulta-de-reitor-2020-1.pdf
https://eleicoes.ufersa.edu.br/sigeleicao/


Os órgãos superiores da Universidade têm funcionado com bastante 

dificuldade, o que é evidentemente um reflexo de uma gestão não eleita 

democraticamente. Tivemos diversos episódios bastante negativos nesse 

sentido, como por exemplo a cessão de falas de conselheiros com a interrupção 

repentina das reuniões não os permitindo falarem; exclusão de participantes de 

reuniões dos conselhos superiores da plataforma Google Meet; tentativa de veto 

de decisão colegiada, inclusive com apelo ao judiciário, o que foi negado pela 

justiça, em que o juiz que indeferiu a liminar em um dos trechos disse: “Reitor 

pode muito, mas não pode tudo”: (http://blogdobarreto.com.br/wp-

content/uploads/2020/11/decis%C3%A3o-quadro-costa-e-silva.pdf), dentre 

outras ações, a exemplo de perseguição a servidores, especialmente os técnicos 

administrativos com remoções sem absolutamente nenhum diálogo são ações 

que vem ocorrendo também.  

A tentativa de veto à decisão do CONSUNI ocorreu em função da reitora 

nomeada ter colocado no gabinete da Reitoria um quadro imenso do General 

Costa e Silva, contrariando uma decisão do nosso Conselho Universitário que 

veda toda e qualquer homenagem aos 377 autores de graves violações de 

direitos humanos praticados durante a ditadura, identificados no Relatório final 

da Comissão Nacional da Verdade. 

A gestão nomeada tem tido muita dificuldade nas pautas acadêmicas 

perdendo praticamente em todas. Se a Universidade funciona, apesar das 

dificuldades, isso se dá por conta do esforço de nossos competentes 

conselheiros eleitos e eleitas dentre seus pares que não fazem parte dessa 

gestão. 

Seguimos em busca do restabelecimento da autonomia institucional da 

UFERSA para que a decisão de sua comunidade universitária seja respeitada, 

notadamente através da Ação Civil Pública 0801245-53.2020.4.05.8401 e Ação 

Popular 0801242-98.2020.4.05.840. 

 

Mossoró/RN, dezembro de 2020. 

 

Rodrigo Nogueira de Codes 

Reitor Eleito UFERSA Gestão 2020-2024  

http://blogdobarreto.com.br/wp-content/uploads/2020/11/decis%C3%A3o-quadro-costa-e-silva.pdf
http://blogdobarreto.com.br/wp-content/uploads/2020/11/decis%C3%A3o-quadro-costa-e-silva.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM 
 



Relato do processo de sucessão da Reitoria na UFVJM 

 

 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foi criada 

em 2005 e teve um crescimento rápido e intenso durante o período de 2009 a 

2014, exigindo a contratação de muitos servidores em um curto espaço de 

tempo, bem como a necessidade de muito investimento para construção de 

inúmeras edificações fundamentais para o funcionamento dos quatro campi da 

instituição. A partir de 2014 a UFVJM entrou em um período conturbado e de 

grande incerteza, devido a falta de códigos de vagas para contratação de 

pessoal e a sucessivos contingenciamentos orçamentários impostos pelo 

Governo Federal.   

Em agosto de 2015 eu assumi o cargo de reitor da UFVJM para o 

quadriênio 2005-2019. A situação da instituição era complicadíssima. Faltavam 

docentes e técnicos-administrativos para o pleno funcionamentos dos cursos e 

não tinha dinheiro para finalizar as obras em andamento e nem para iniciar obras 

importantes. A UFVJM possuía um passivo de investimento de cerca de 72,8 

milhões de reais e dívidas de custeio que somavam cerca de 6,4 milhões de 

reais. 

A nossa equipe de gestão fez um esforço hercúleo para que a UFVJM 

não retrocedesse durante o período de crise e, pelo contrário, que avançasse 

diante de tantas dificuldades. No final de 2018, após 42 meses do início da nossa 

gestão, as contas da UFVJM estavam equilibradas, o problema de falta de 

docentes e técnicos administrativos tinha sido minimizado com novas 

contratações, a instituição estava mais organizada administrativamente e o 

planejamento para consolidação dos quatro campi foi ajustado considerando as 

necessidades da comunidade acadêmica e a realidade econômica do país. Vale 

destacar, que o resultado do nosso trabalho foi reconhecido pela equipe da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC). 

No primeiro semestre de 2019 iniciou-se o processo de sucessão para 

escolha do novo reitor da UFVJM para o período 2019 a 2023. Eu resolvi ser 

novamente candidato à reitor para dar sequência ao trabalho realizado no 

primeiro mandato e para disputar com os professores alinhados ao Governo 



Bolsonaro que estavam dispostos a ser detratores da democracia e da 

autonomia universitária.  

A consulta à comunidade acadêmica contou com a participação de cinco 

chapas, sendo três compostas por professores que se declararam publicamente 

alinhados com o Governo Bolsonaro e dispostos a ignorar a vontade da 

comunidade acadêmica. Os candidatos a reitores alinhados com Governo 

Bolsonaro foram os professores Janir Alves Soares, Marcus Vinícius Carvalho 

Guelpeli e Marcelo Luiz de Laia. Eu e o prof. Alexandre Christófaro Silva fomos 

candidatos a reitores contrários a este alinhamento e defendemos 

veementemente que a vontade da comunidade acadêmica fosse respeitada. O 

professor Carlos Alexandrino compôs a chapa comigo como candidato a vice-

reitor. 

A consulta à comunidade universitária da UFVJM, seguiu a Resolução 

nº 06, de 29 de março de 2019, e a legislação vigente (Lei n°. 11.892/2008 e 

Decreto n°. 6.986/2009), para escolha do Reitor e Vice-Reitor para o quadriênio 

2019-2023. O processo eleitoral foi conduzido pela Comissão Eleitoral 

constituída pela Portaria 1.112 de 15 de abril de 2019. 

Foi uma campanha muito intensa e cansativa. Foram realizadas 

centenas de reuniões com membros da comunidade acadêmica, já que cinco 

chapas participaram do pleito. Foram realizados cinco debates, dois em 

Diamantina e um debate em cada campus fora de sede, localizados nas cidades 

de Teófilo Otoni, de Unaí e de Janaúba.   

A consulta à comunidade universitária ocorreu no dia 22 de maio de 2019 

e a nossa chapa foi vencedora com 39,8 % dos votos válidos. A maioria aprovou 

a nossa gestão e confiou nas nossas propostas para um segundo mandato. As 

demais chapas obtiveram as seguintes porcentagens dos votos válidos:  prof. 

Alexandre Christófaro 37,2 %, prof. Marcus Guelpeli 9,2 %, prof. Janir Alves 8,2 

% e prof. Marcelo Laia 5,6 %.  

A eleição no Conselho Universitário ocorreu no dia 29 de maio de 2019. 

Novamente a nossa chapa foi vencedora com 53,8 % dos votos. A chapa do prof. 

Marcelo Laia não disputou a eleição no Consu. As chapas dos professores 



Alexandre Christófaro, Janir Alves e Marcus Guelpeli obtiveram, 

respectivamente, 17,3%, 17,3% e 11,5% dos votos válidos dos conselheiros.  

Sendo assim, o meu nome foi o primeiro da lista tríplice encaminhada ao 

Ministério da Educação. O nome do prof. Alexandre Christófaro foi o segundo da 

lista e o nome do prof. Janir Alves foi o terceiro.    

O encaminhamento ocorreu dentro do prazo previsto e em nenhum 

momento houve qualquer contato do MEC questionando o processo eleitoral ou 

desabonando a capacidade do candidato vencedor, pelo contrário, foi notório o 

empenho dos servidores da da Sesu/MEC para que o meu nome fosse 

escolhido. 

A partir do momento que a lista tríplice foi encaminhada ao MEC, 

intensificou-se o lobby em Brasília para que fosse escolhido o nome do prof. 

Janir Soares ou do prof. Marcus Guelpeli, alinhados com o Governo Bolsonaro. 

Eu tinha a meu favor o testemunho e a torcida dos servidores da Sesu/MEC que 

acompanharam de perto a performance da nossa gestão. Por outro lado, o meu 

nome foi facilmente vinculado a um perfil progressista e de esquerda, já que eu 

fui filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) de 2004 a 2016, além do mais, em 

2017, eu recebi no campus do Mucuri, em Teófilo Otoni e no Campus JK, em 

Diamantina o ex-presidente Lula e várias personalidades, incluindo a ex-

presidente Dilma e o ex-Ministro da Educação Fernando Hadadd.  

O nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a reitoria 

da UFVJM para o quadriênio 2019 – 2023 foi o do prof. Janir Alves Soares, 

terceiro da lista tríplice e que obteve 8,23 % dos votos válidos na consulta à 

comunidade universitária e 17,30 % dos votos válidos na eleição no Consu.  

O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) 

do dia 09 de agosto de 2019. O meu mandato terminou no dia 10 de agosto de 

2019 e a posse do novo reitor ocorreu no dia 12 de agosto de 2019.  

Foi um golpe muito forte contra a democracia e autonomia universitária. 

A comunidade acadêmica da UFVJM ficou de joelhos perante este ato de 

autoritarismo e, mesmo após 15 meses da posse do novo reitor, ainda não 

conseguiu se reerguer. O reitor empossado está sem autoridade moral para 



conduzir a universidade e tomar decisões de forma colegiada, com isso, tem 

praticado uma gestão com base na força e no poder do cargo. A comunidade 

acadêmica tem demonstrado sinais de desânimo e de desesperança com os 

rumos da universidade. Os males causados por esse golpe na democracia e na 

autonomia da UFVJM são enormes e reverberarão por muitos anos.  

 

Diamantina, dezembro de 2020  

 

 

 

Gilciano Saraiva Nogueira 
Reitor eleito da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Federal do 

Ceará - UFC 
 



Eleição para a Reitoria da Universidade Federal do Ceará - UFC 

O processo de escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFC, regulamentado 

por meio da Resolução No 01/CONSUNI, de 20 de março de 2019, foi realizado 

por consulta à comunidade acadêmica e posterior elaboração da lista tríplice pelo 

Conselho Universitário. 

Para concorrer na consulta para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da 

UFC, respectivamente, três chapas foram inscritas: Custódio Luís Silva de 

Almeida e Davi Romero de Vasconcelos; Antônio Gomes de Souza Filho e 

Augusto Teixeira de Albuquerque; José Cândido Lustosa Bittencourt de 

Albuquerque e José Glauco Lobo Filho. 

Durante o período de consulta, as chapas tiveram a oportunidade de 

apresentar suas trajetórias acadêmicas e seus respectivos planos para o 

quadriênio vindouro, realizando visitas em todos os campi da UFC: em Fortaleza, 

Sobral, Quixadá, Russas e Crateús. O processo transcorreu de forma regular, 

transparente e republicana, sem qualquer incidente que pudesse questionar a 

escolha, inclusive com dois debates entres os candidatos a Reitor.  

Assumindo que um dos pilares fundantes da vida universitária é o 

respeito aos pares e suas diferenças; que os princípios democráticos devem ser 

sempre observados e defendidos; que a Constituição Federal avaliza esses 

valores em seu Art. 207, recentemente reconhecido pelo voto do Ministro-relator 

do STF Edson Fachin na ADI 6556, a chapa Custódio e Davi foi a única que 

assumiu publicamente o compromisso de respeitar a decisão da comunidade 

universitária, o que implicaria na retirada da candidatura na formação da lista 

tríplice no Conselho Universitário, em caso de derrota na consulta geral e, ainda, 

comprometeu-se a declarar o voto na chapa escolhida pela Comunidade 

Universitária. 

Reconhecendo as trajetórias acadêmicas voltadas para a excelência no 

ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão universitária, a comunidade 

acadêmica da UFC, no dia 08 de maio de 2019, elegeu a chapa Custódio 

Almeida e Davi Romero, que receberam 7.772 votos (64,78% do total), sendo 

859 votos docentes (51,50% do total), 846 votos dos técnico-administrativos 



(52,16% do total) e 6.067 dos estudantes (69,68% do total). A chapa Cândido 

Albuquerque e Glauco Lobo, escolhida pelo Presidente da República, obteve 

apenas 610 votos (5,08% do total). 

 

 

Custódio-

Davi 

Gomes-

Augusto 

Cândido-

Glauco 

Nulos e 

Brancos 

Total de 

Votos 

Docentes 859 51,50% 674 40,41% 115 6,89% 20 1,20% 1.668 100% 

Técnicos 846 52,16% 598 36,87% 150 9,25% 28 1,73% 1.622 100% 

Estudantes 6.067 69,68% 2.227 25,58% 345 3,96% 68 0,78% 8.707 100% 

Total de 

Votos 7.772 64,78% 3.499 29,17% 610 5,08% 116 0,97% 11.997 100% 

 

No dia 20 de maio de 2019, o Conselho Universitário se reuniu para 

elaborar a lista tríplice para Reitor. Reconhecendo que a comunidade acadêmica 

não deixou dúvidas na escolha da chapa Custódio e Davi, o candidato Antônio 

Gomes desistiu de sua candidatura. Por outro lado, a chapa Cândido 

Albuquerque e Glauco Lobo, com baixíssima votação e pífia representatividade 

junto à comunidade, manteve suas candidaturas para a lista tríplice. É importante 

registrar que antes mesmo da reunião do CONSUNI, o então candidato Cândido 

Albuquerque já havia ingressado com ação judicial para obrigar  o Conselho 

Universitário a manter o seu nome figurasse na lista tríplice. A ação foi negada 

na primeira instância e no TRF-5. Para ajudar na formação da lista tríplice, a 

professora Maria Elias Soares se candidatou na hopra da reunião do Conselho 

Universitário. Custódio Almeida foi eleito com 25 votos (53,19% dos votos) em 

primeiro lugar na Lista Tríplice elaborada pelo Conselho Universitário. 

 

Custódio Cândido Maria Elias Nulos e Brancos Total de Votos 

25 53,19% 9 19,15% 8 17,02% 5 10,64% 47 100% 

   



Em 27 de maio, a Universidade Federal do Ceará encaminhou a lista 

tríplice para o Ministério da Educação. 

Durante quase três meses, recebemos notas de apoio de cvárias 

entidades da sociedade: da Comunidade Universitária da UFC - Sindicato dos 

Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato), 

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará 

(Sintufce) e movimento estudantil; da Reitoria da Universidade Estadual do 

Ceará (Uece); da Secretaria Regional do Ceará da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC); do Conselho Estadual de Educação do Ceará 

(CEE/CE); da Associação de Prefeitos e Prefeituras do Estado do Ceará 

(Aprece); dentre outras. 

Ao longo de todo esse processo e a cada interlocução que fizemos 

renovamos alguns princípios que norteiam nossos compromissos de gestão e 

foram pactuados e aprovados pela comunidade universitária: a defesa 

incansável da Universidade Pública, Gratuita, Autônoma e Democrática; a busca 

contínua da Qualidade e da Excelência em todas as dimensões constitutivas da 

instituição: ensino, pesquisa, extensão e gestão; o trabalho coletivo e colegiado, 

sempre referenciado no Diálogo e na Cooperação; o respeito à Diferença e à 

Pluralidade; o pacto com a Democracia; e a garantia da Assistência Estudantil 

como dimensão indispensável para assegurar a permanência e o desempenho 

dos estudantes na UFC e a conclusão dos seus cursos. Nossos compromissos 

estão articulados com a comunidade universitária e com a sociedade, voltados 

para o fortalecimento da UFC e para a inclusão daqueles que sempre estiveram 

à margem do desenvolvimento social. Acreditamos que a inclusão tornará o 

Brasil uma nação mais justa e mais forte, tornando os seus filhos capazes de 

enfrentar os desafios educacionais, políticos, econômicos, sociais, científicos e 

tecnológicos que marcam o nosso tempo. 

 

 

Custódio Almeida 
Reitor Eleito da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

  



 


