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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO EM LETRAS

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de julho do ano de 2022, às quatorze horas, realizou-se a reunião extraordinária
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras da Fundação Universidade Federal
de Rondônia (PPGML/UNIR), reunindo-se, por meio da plataforma digital de videoconferência Google
Meet: o Vice-Coordenador Prof. Dr. Quesler Fagundes Camargos, que presidiu a sessão; as Professoras
Dra. Geane Valesca da Cunha Klein; Dra. Lucimara Alves da Conceição Costa; Dra. Marília Lima
Pimentel Co�nguiba; Dra. Patrícia Goulart Tondineli; Dra. Sonia Maria Sampaio; os Professores Dr.
Élcio Aloisio Fragoso; Dr. Fábio Pereira Couto; Dr. Jefferson Gustavo dos Santos Campos; Dr. João
Carlos Gomes; Dr. Júlio César Barreto Rocha; Dr. Selmo Azevedo Apontes; e o Representante Discente
Thiago da Silva Peredo. Constatada a existência de quórum, o presidente saudou os par�cipantes e
declarou aberta a reunião. Posto isso, deu-se início a ORDEM DO DIA: 1 - Processo nº
23118.008427/2022-58 – Requerimento de anulação da eleição para coordenação do
PPGML: Passou-se a palavra ao Prof. João Carlos, segundo o qual “tem um livro que foi lançado em
2018 nos Estados Unidos e traduzido para o português, no Brasil, ainda no mesmo ano, pela editora
Zahar, o livro ‘Como as democracias morrem’, de Steven Levitsky e Daniel Zibla�, é certamente um
caso de best-seller imediato. Embora bastante recente, o livro já recebeu mais de cem citações da sua
versão brasileira e quase oitocentas da sua versão original. Os autores nos mostrar como a
democracia pode e é frequentemente subver�da por dentro, pelas mãos de líderes e atores de
tendência autoritária que, navegando através de suas mesmas ins�tuições e poderes, terminam por
transformá-la em um regime dis�nto e autocrá�co, sem necessariamente precisar u�lizar das forças
armadas ou de um golpe de Estado clássico. A subversão democrá�ca na maioria das vezes se dá
através de medidas simbólicas e discursos que buscam construir a ideia de ilegi�midade. E prossegue
através de ins�tuições de controle, tais como decisões dita colegiadas que remover seus membros
mais independentes ou buscar preencher com posições faná�cas, tanto para diminuir os riscos e
limitações que tais decisões que julgam que representariam aos obje�vos autocrata, quanto pelo
potencial que representam na coerção dos adversários, que passam a enfrentar um campo de atuação
cada vez mais desnivelado e perverso. Noberto Bobbio, no século XX, já havia notado essa falta de
interesse pela democracia, ou até mesmo, essa oposição popular contra ela: Quem tem atrás de si
muitos anos de esperanças frustradas está mais resignado diante da própria impotência. Mais
resignado porque, tendo vivido metade da própria vida (a idade da formação) sob o fascismo,
con�nua obs�nadamente a crer, como de resto a maior parte de seus conterrâneos, que uma má
democracia (como as de grupo fechado dentro da universidade) é sempre preferível a uma boa
ditadura (como ditadura das prá�cas bolsonarista). Noberto Bobbio demonstra que um país que
aceite voto apenas masculino pode ser considerado democrá�co, diante daquele onde não existe
liberdade para escolha da liderança. Porém, esse mesmo estado onde apenas homens podem votar,
será considerado pouco democrá�co, diante do país onde o sufrágio é universal. O que quero dizer
com esse exemplo? Um projeto de pós-graduação na Amazônia que foi construído com base nos
pressupostos das epistemologias do sul e do orientalismos para estabelecer ruptura com pensamento
cartesiano e estruturalista, não é um projeto finalizado. Pelo contrário, precisa construir prá�cas
democrá�cas, mesmo inacabada e, portanto, a todo momento, temos consciência que podem surgir
demandas que não eram percebidas nos anos passados. O argumento ‘an�gamente era assim e
ninguém reclamava’ é, portanto, a denúncia de que, no passado, a democracia em questão acatava
injus�ça, ou algo não democrá�co em seu seio. O ideal é, portanto que ela cresça e debata assuntos



20/07/2022 09:33 SEI/UNIR - 1028664 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1154182&infra_sistema=1… 2/3

que, antes, ficavam escondidos ou não eram colocados na mesa. Uma coisa é sermos indiferentes à
vida numa democracia, observando e ouvindo os crí�cos, oxála os pós-crí�cos, mas outra bem
diferente é rejeitamos a democracia como sistema de representação da maioria, para afunilar numa
decisão de grupo. Esse desapego à democracia é par�cularmente alimentado pelo preconceito contra
a decisão polí�ca da maioria envolvendo docentes, técnicos e alunos. A ideia de que ‘polí�cos não
prestam’, ‘polí�cos são todos iguais’, ou frases do senso comum parecidas, alimenta o desejo de
buscar soluções polí�cas fora da polí�ca – o que é impossível. Nesse sen�do, diversos autoritários, ou
demagogos, surgem no cenário acadêmico e polí�co alimentando tais preconceitos, com o intuito de
chegar ao poder. Alimentam o preconceito e se apresentando como ‘Não polí�cos’ na disputa para
cargos polí�cos. Neste sen�do, alguns alimentam a decisão da caneta: quem está no poder é que
manda, desprezando os diálogos fraterno e solidário para construção de projetos cole�vos e partem
para busca de projetos individuais que não contribuir para descolonizar o poder e o saber na
universidade, mas gera uma condição de subalternidade que leva a pra�car a morte da democracia
representa�va. Diante disso que solicitei: (i) Considerando que a coordenação do Programa com base
nos FUNDAMENTOS LEGAIS: Ar�go 35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11.12.90, eleito e designado para a
coordenação do mestrado para exercer o mandato de dois anos, deve solicitar a exoneração da função
a pedido. Considerando que atual coordenação exercida pela professora Patrícia Tondinelli, par�cipou
da reunião e não apresentou nenhuma jus�fica�va, torna-se necessário, para o bem do serviço
público, que ela o faça para o que atual vice coordenador possa deflagar o processo ele�vo,
estabelecendo primeiro a escolha de uma comissão eleitoral para conduzir o processo.  (ii)
Considerando que o regimento interno do PPGML estabelece no Art. 7º que Compete ao
Coordenadora do programa (Parágrafo VII) Prestar contas semestrais ao Colegiado de Curso da
aplicação dos recursos financeiros internos e externos des�nados ao Curso de Mestrado Acadêmico
em Letras, e atual coordenação está deixando o programa sem apresentar até o momento nenhuma
prestação de conta, torna-se de grande relevância para a transparência, que é assegurada em
decorrência do Estado Democrá�co de Direito,  concebido pela Cons�tuição Federal de 1988, visando
obje�var e legi�mar as ações pra�cadas pela Administração Pública, que atual coordenadora faça uma
prestação de conta antes de deixar o cargo. (iii) Considerando que no regimento do mestrado
encontra-se assegurado no Art. 13 que o Colegiado do Curso deve ser composto por (parágrafo IV)
dois representantes discentes (um �tular e um suplente) regularmente matriculados no Curso, eleitos
por seus pares para um mandato de um ano, permi�da uma recondução, sendo que reunião
convocada não contou com essa representação, solicitamos que eles sejam convocados para que
par�cipe do processo. (iv) Considerando que os dispostos nos ar�gos 157 regimento Geral da UNIR,
estabelece [...] A comunidade universitária é cons�tuída pelos corpos docente, discente e técnico-
administra�vo, diferenciados em função de suas atribuições e integrados nos obje�vos gerais da UNIR,
é de grande relevância que o processo de consulta seja subme�do também aos alunos matriculados
no PPGML. (v) Considerando ainda que o Art. 199 do regimente geral assegura que o  corpo discente
da UNIR, estabelecido nos termos dos ar�gos 47 e 48 do Estatuto, pode organiza-se em um Diretório
Central dos Estudantes - DCE, em Diretórios e Centros Acadêmicos - DAs e CAs ou em Associações,
para integração de seus membros e defesa de seus direitos, é de grande relevância que os alunos
também par�cipe do processo de ele�vo para escolha de coordenação do programa, para que seja
assegurado o exercício da democracia representa�va que há tempo vem sendo negada nas eleições
do programa, como se fosse apenas um grupo ele�vo de amigos na pós-graduação. Nestes termos
requeremos que o processo seja deflagrado com o processo eleitoral e o referendo do resultado da
eleição seja conduzido com base no mínimo em três princípios fundamentais: o princípio da maioria, o
princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Como processo conduzido de saída da atual
coordenadora e eleição do novo coordenador fere esses princípios e as normas ins�tucionais,
compreendemos que a defesa da universidade pública como espaço da livre expressão e manifestação
não é uma opção, mas um impera�vo, determinado pelo respeito aos anseios democrá�cos de uma
sociedade que exigiu nas ruas o fim da ditadura militar  e do racismo estrutural exercido em alguns
momento com a ‘máxima de que o ‘conselho do programa é soberano’ para decidir pelos conchavos
realizados nos bas�dores sem ouvir e nem consultar os docentes, técnicos e alunos. Por essa razão,
solicitamos anulação do ato realizado no dia 6 de julho de 2022, e a condução de um amplo processo
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democrá�co seja realizado com a prestação de contas pela coordenação que sai e amplo debate de
proposta para melhoria da qualidade do programa. Senão vamos realizar apenas a homologação de
um nome que atende os anseios de uma minoria que decide pela condução do programa de forma
corpora�va sem ouvir a ampla maioria ferindo os cinco princípios ins�tucionais e cons�tucionais:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” Após a argumentação inicial do
Prof. João e antes de abrir para discussão, o Prof. Quesler Camargos, na condição de Vice-
Coordenador do Programa, salientou que o processo de eleição para Coordenador e Vice-
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras, ocorrido no dia 6 de julho de 2022, foi
conduzido de acordo com os trâmites legais previstos na Universidade e sobretudo com o que há no
Regimento Interno do PPGML, em seu 6º  ar�go, segundo o qual “O Coordenador e o Vice-
coordenador serão docentes do quadro permanente da Universidade Federal de Rondônia, vinculados
ao Mestrado Acadêmico em Letras como docentes permanentes e serão eleitos pelo Colegiado do
Curso para um mandato de dois (2) anos, sendo permi�da recondução.” Feita essa consideração,
abriu-se para discussão. A Profa. Patrícia Tondineli solicitou o seguinte registro em ata: “Inseri, no
Processo SEI 23118.008427/2022-58, aberto pelo professor João Carlos Gomes, o Documento
1026690, no qual são elucidados os pontos do Requerimento feito pelo professor em que sou citada.
Informo que nenhuma das alegações feitas pelo professor em relação às minhas ações possui
fundamento, como informo, amparada em leis e em documentos públicos, nos esclarecimentos
feitos”. A Profa. Patrícia Tondineli solicitou ainda que se conste em ata: “o professor João, ao
argumentar sobre a sua solicitação, predica depreciadamente a minha pessoa, inclusive, nomeando-
me”. O Prof. Júlio Rocha solicitou o seguinte registro em ata: “cumprimento os novos docentes do
Programa e informo que é sempre com enorme prazer que compareço a uma reunião do nosso
PPGML. Desejo jus�ficar as minhas ausências, nas duas passadas reuniões, devido a que fiquei pela
noite fechando projetos de PIBIC e de PIBITI e, por isso, peço que se conste em ata como falta
jus�ficada às reuniões”. O discente Thiago da Silva Peredo solicitou o seguinte registro: “André Luis
Tose Gomes, turma 2021, também será representante discente”. Após as discussões, o Vice-
Coordenador colocou o requerimento em pauta do Prof. João Carlos Gomes em votação, obtendo-se
onze (11) votos desfavoráveis e um (1) voto favorável, ficando assim reprovado. Nada mais havendo
a tratar, o Vice-Coordenador deu por encerrada a reunião, cuja ata segue lavrada e eletronicamente
assinada.

Documento assinado eletronicamente por QUESLER FAGUNDES CAMARGOS, Vice-Coordenador,
em 14/07/2022, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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