
Apesar das denúncias e da inconclusão da consulta, o CONSUN 
elaborou uma lista tríplice para o MEC 

No dia 8 de julho de 2016, o CONSUN foi convocado para eleger uma lista 
tríplice de possíveis reitores para enviá-la ao MEC. Entretanto, muitos 
Conselheiros levantaram os problemas que infelizmente macularam o 
processo de consulta, problemas estes que não combinam com a ideia de uma 
Universidade transparente que tanto almejamos. 

Lembrem que, há uma semana (01/7), foi comunicado, na página da UFRGS, 
que não havia nenhum recurso interposto ao processo de consulta. Horas 
depois, mudou. Sim, havia, mas os fatos denunciados, – na opinião da 
Comissão de Consulta - não comprometiam a lisura do pleito. Hoje no 
CONSUN, a Comissão de Consulta (presidida por Celso Loureiro Chaves) 
insistiu em omitir os fatos que levaram ao recurso. 

O recurso interposto, lido pelo Conselheiro Fernando Pulgati, denuncia a 
propaganda explícita do Diretor da FAMED, no dia do pleito, para votar na 
chapa 3, ferindo as regras da consulta, através do envio de e-mail institucional 
e utilizando as listas oficiais da unidade. A partir da constatação desta 
irregularidade, o recurso interposto solicitava a anulação das urnas da 
FAMED e do HCPA, bem como apontava a necessidade de processo de 
improbidade do diretor. 

Além disso, não houve ainda pedido de reconsideração ao CONSUN sobre 
este recurso (que foi encaminhado na sexta-feira, mesmo não havendo uma  
resposta formal da Comissão de Consulta).  Como parte de um sistema 
democrático o pedido de reconsideração a recursos é um instrumento legal e 
legítimo, pois garante um direito de resposta. Não havia, portanto, a 
prerrogativa de formulação da lista tríplice na data de hoje. 

Em que pese todas estas questões jurídicas e políticas, o assunto foi tratado 
por alguns conselheiros de forma bastante constrangedora (para não dizer 
antiética), recorrendo a ironia e ao sarcasmo como forma de deslegitimar o 
debate. Alguns tentaram “normalizar” a grave irregularidade, dizendo que isso 
sempre foi feito. Outros ainda defendiam que a “anulação dessas urnas” não 
mudaria o resultado da votação. O próprio diretor citado no recurso 
reconheceu a mensagem eletrônica disparado no dia da consulta, mas tentou 
contemporizar ao dizer que foi um ato “infantil” (sic). 



Os servidores técnico-administrativos, os estudantes e os docentes vinculados 
à representação autônoma manifestaram a inconformidade com a regra da 
consulta (70-15-15), além da alta taxa de abstenção, alegando que esta só 
existe na UFRGS pela falta de divulgação e mobilização para o processo de 
consulta, já que isto é conveniente a quem há muito tempo vem se mantendo 
no poder. Atualmente, mais de 2/3 das Universidades Federais no país 
adotam a consulta paritária. Após denunciarem a conduta autoritária da 
plenária, ao sequer haver a possibilidade de colocar questões de ordem e de 
votar para o prosseguimento ou não da sessão e da ordem do dia, tais 
conselheiros abandonaram a sala de sessões. O argumento fundamental é de 
que, face à inconclusão do processo de consulta, o CONSUN não poderia 
elaborar a lista tríplice. Uma das conselheiras que defendiam a não votação da 
lista se manifestou dizendo que estes fatos são um mau exemplo para nossos 
jovens e para a sociedade.  Disse ainda: “Queremos que a comunidade discuta, 
para que embora alguém possa ter dúvida sobre a legitimidade do reitor eleito, 
não se tenha dúvida, pelo menos, sobre a respeitabilidade e transparência do 
processo”, e chegou a dizer que, se fosse um concurso público, este seria 
anulado judicialmente. Outro conselheiro se manifestou surpreso com a 
“pressa” em ir logo ao momento de votação, alegando que o debate jamais 
prejudica o processo democrático, e que essa tentativa de “aligeirar” a 
discussão demonstra que as irregularidades citadas no recurso faziam sentido, 
e por isso, no mínimo, não caberia a votação da lista tríplice naquele 
momento. Somente depois das inúmeras tentativas de alertar o plenário de 
que a votação da lista naquele momento seria um grave equívoco jurídico e 
político, é que os seis representantes docentes, além dos servidores técnico-
administrativos e estudantes, abandonaram a sessão do CONSUN. O acerto 
de conduta dos Conselheiros que se retiraram da sessão foi confirmado no 
fim da tarde do mesmo dia, quando a 8ª Vara Federal de Porto Alegre deu 
prazo ao CONSUN para esclarecimentos com relação às irregularidades no 
processo de consulta. 

Os 55 conselheiros restantes procederam a votação, num único escrutínio: 50 
votos para os nomes da chapa 3; 3 votos para os nomes da chapa 1; e 2 votos 
para os nomes da chapa 2. Nenhum registro de abstenção, voto nulo ou 
branco. Nenhum dos 55 conselheiros presentes tinha declaradamente apoio às 
chapas 1 ou 2. Como os nomes destas chapas tiveram votos, então? Mágica? 
Tudo registrado pela câmera da TV UFRGS (ainda que, no momento da 
votação, sem som).  



Alguém na sessão até lembrou que o teatro e a democracia são heranças 
gregas. Na Sala das Sessões houve, mais uma vez, a dramatização da falta de 
democracia. Drama e comédia juntos, onde foram ouvidas somente algumas 
vozes, de alguns atores. A pantomima para a lista tríplice foi feita. 

 

Registro da sessão do CONSUN de 8 de julho de 2016, elaborado pelos 
docentes Magali Menezes e Carlos Alberto Gonçalves, na condição de 
observadores. 

 
 


