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Foi publicada neste dia 18 de junho de 2019 a nomeação, assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro e 

pelo Ministro da Educação Abraham Weintraub, do professor Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, 2º 

colocado na lista tríplice, como Reitor da UFTM para os próximos quatro anos. 

 

A Chapa 2 – Fábio Fonseca/Reitor e Patrícia Vieira/Vice-Reitora – venceu a consulta à comunidade 

universitária em 06/06/2018, derrotando a chapa composta pela Reitora e pelo Vice-Reitor do quadriênio 2014-

2018.  

 

Disputei outra eleição no Conselho Universitário (CONSU) em 25/06/2018, na qual a chapa derrotada 

desrespeitou o acordo prévio, que deixava claro que os derrotados na consulta à comunidade não se 

inscreveriam para a votação no CONSU. O Vice-Reitor, apoiado pela Reitora, derrotados como Chapa 1 na 

consulta à comunidade, se inscreveu. Venci esta outra eleição, ficando como o 1º colocado da lista tríplice; o 

Vice-Reitor, Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, ficou como 2º; e a professora Patrícia Maria Vieira, 3ª 

colocada. 

 

A nomeação do 2º colocado na lista tríplice é uma afronta à autonomia universitária, à democracia e à 

história das universidades federais brasileiras.  

 

Uma história contundente e inequívoca de produção intelectual, científica, tecnológica, social, 

política, econômica, artística e cultural. Uma história de lutas e resistências. Espaço legítimo e vital para o 

exercício da liberdade de expressão e de cátedra, de verdadeira produção social do conhecimento. 

 

Trata-se de uma nomeação ilegítima, desrespeitosa e provocadora de instabilidades institucionais. 

Uma nomeação geradora e intensificadora de problemas na UFTM, pois nasce fragilizada, traz, em sua 

essência, a marca indelével da ilegitimidade e o caráter antidemocrático e antiético. 

 

No âmbito da UFTM, a nomeação do 2ºcolocado é ainda uma afronta à moralidade e à eficiência 

administrativa. 

 

Sendo a Universidade espaço e história de lutas e de resistências, prosseguiremos com as nossas lutas 

por uma Educação de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada, construtora de uma sociedade mais 

democrática, justa, fraterna e igualitária. 

 

Resistiremos aos ataques às Universidades Federais. Lutaremos, juntamente com as outras 

Universidades Públicas brasileiras, para que, de fato e de direito, a autonomia universitária seja respeitada. 

 

 

 

 
Professor Fábio César da Fonseca 


