MOÇÃO DE APOIO
À nomeação e posse da chapa eleita nas eleições para a reitoria da Universidade Federal do
Triangulo Mineiro (UFTM) – Gestão 2018-2022
Nós, assistentes sociais reunidas/os no 47° Encontro Nacional CFESS-CRESS, de 6 a 9 de
setembro de 2018 em Porto Alegre (RS), com o tema “É preciso não ter medo. É preciso ser
maior!”, vimos, por meio desta, demonstrar apoio à nomeação e posse do professor Fábio César
da Fonseca e da professora Patrícia Maria Vieira para a reitoria da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM).
A chapa “A UFTM que queremos ser” foi eleita por meio de processo eleitoral junto à
comunidade universitária (consulta informal) e, no processo de elaboração da lista tríplice pelo
Conselho Universitário da UFTM, o professor e a professora figuraram entre os nomes eleitos,
tendo sido o professor Fábio indicado em primeiro lugar e a professora Patrícia em terceiro.
Foram respeitadas todas as etapas, normas, regimentos e resoluções da UFTM, de modo que todo
o processo de eleição da nova reitoria foi legítimo e democrático.
Houve alguns questionamentos por parte do grupo derrotado no processo eleitoral, junto à
Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, num flagrante intuito de invalidar o processo
democrático. Entretanto, após averiguação das infundadas e descabidas denúncias, elas não
foram acatadas pelas autoridades competentes. Mesmo diante de tantos elementos que dão
legitimidade à vitória da chapa 2, e que refutam todas as acusações em contrário, a professora
Ana Lúcia de Assis Simões, ex-reitora e candidata derrotada, foi nomeada reitora pró-tempore
por meio da Portaria nº 832, de 23 de agosto de 2018, do MEC.
Estamos diante de mais uma atitude antidemocrática, autoritária, arbitrária e que vai de encontro
à nossa defesa pelo aprofundamento da democracia. Somos assistentes sociais e defendemos a
participação política dos/as discentes, docentes e técnicos e técnicas-administrativas na UFTM.
Porto Alegre (RS), 9 de setembro de 2018.
Aprovada na Plenária Final do 47º Encontro Nacional CFESS-CRESS
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