
NOTA DO COLÉGIO ELEITORAL 
 
 

CONGRATULAÇÕES À COMUNIDADE UFERSIANA PELO SUCESSO DO 
PROCESSO DE CONSULTA, REAFIRMANDO A DEMOCRACIA E A 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 
 
 

O Colégio Eleitoral, formado por integrantes dos três segmentos da 

UFERSA, no encerramento das suas atividades, vem a público parabenizar toda 

a comunidade ufersiana pelo sucesso do processo de consulta para formação 

da lista tríplice. Tivemos uma adesão maior que na última consulta em todos os 

setores. E isso se deve ao trabalho não só do Colégio Eleitoral, mas de toda a 

comunidade universitária, com destaque especial para as candidaturas e suas 

campanhas que animaram e mobilizaram as pessoas de forma criativa e 

envolvente, possibilitando o debate e a troca de ideias sobre a universidade e 

seu papel. O engajamento democrático foi essencial em todas as etapas do 

processo. 

O uso de ferramentas digitais e de comunicação para realização de 

processos decisórios era um tema relativamente polêmico dentro da 

universidade por conta do receio de esvaziamento do debate e do dificultamento 

à participação. De fato, há quinze ou vinte anos, a realização de uma consulta 

nos moldes que foram feitos agora na UFERSA, poderia ser visto com enorme 

desconfiança. Entretanto, com o passar do tempo, o uso da internet se 

disseminou a tal ponto que atualmente não se pensa em nenhum tipo de atuação 

política que não lance mão de redes sociais e demais ferramentas digitais. O 

processo de consulta da UFERSA mostrou a possibilidade de viabilizar o debate 

amplo e a participação de todos e todas com qualidade e eficiência. Um 

agradecimento especial à equipe da SUTIC pelo empenho na viabilização de 

tudo que foi necessário para a consulta e à equipe da ASSECOM pelo apoio na 

divulgação de todo o processo. 

Agora, só nos resta seguir reafirmando a democracia e a autonomia da 

universidade. Esperamos que cada membro da comunidade ufersiana e todos 

que entendem a importância da universidade pública brasileira se levantem para 

defender esses princípios quando forem atacados. No entendimento dos 

membros deste Colégio Eleitoral, existe apenas uma única postura a ser seguida 

pelas instâncias superiores, seja pelos colegiados da instituição, seja pelo 

Governo Federal, que é de atender a vontade majoritária expressa na votação e 

reconhecer a candidatura mais votada com a única legítima a ser nomeada para 

a reitoria da UFERSA. 

 
 

 



Parabéns a todos e todas por mais essa conquista. 
A UFERSA é construída por cada uma e cada um de nós. 

 
 
 
Assinam esta nota: 
Elizangela Cabral dos Santos - Docente do CCA e presidente do Colégio 
Eleitoral 
Aline Lidiane Batista - Docente do CCBS e vice-presidente do Colégio Eleitoral 
Cláwsio Rogério Cruz de Sousa - Docente do CMPF 
Jairo Rocha Ximenes Ponte - Docente do CCSAH 
Luiza Helena Félix de Andrade - Docente do CCEN 
Marcus Vinicius Sousa Rodrigues - Docente do CMA 
Tânia Luna Laura - Docente do CMC 
Andressa Pamella de Sena Silva - Servidora Técnico-Administrativa 
Igor Apolônio de Oliveira - Discente 
Maria de Fátima Souza - Representante da sociedade civil (OABRN) 


