
Resposta do Conselho do Campus Universitário de Abaetetuba à nota de Repúdio da 

Faculdade de Educação e Ciências Sociais 

Considerando a circulação da nota de repúdio assinada pela maioria dos integrantes do 

Conselho do FAECS, esclarecemos e manifestamos o que segue. No dia 31/07/2020 

(sexta-feira) às 17h, o Prof. Jadson Gonçalves enviou e-mail para o endereço eletrônico 

à Vice Coordenação do Campus informando a seguinte deliberação ocorrida na reunião 

do Conselho da FAECS no dia 28 de julho de 2020: “o Conselho aprova recondução de 

mandato da Profa. Vilma Nonato de Brício (diretora) e Jadson Fernando Garcia 

Gonçalves (vice-diretor), até o final do mês de dezembro do corrente ano. No mesmo 

dia, às 18h48, a Vice Coordenação encaminhou o e-mail acima para Coordenação do 

Campus. Em razão do teor da deliberação, a Coordenadora do Campus consultou a 

PROGEP, no dia 03/08/2020, no intuito de averiguar a legalidade de tal decisão. Eis que 

o setor competente do referido órgão esclareceu que, dadas as circunstâncias nas quais o 

processo eleitoral não fora levado a cabo antes do término da portaria dos gestores da 

FAECS e não havendo mandato de direção de Faculdade para 5 meses havia 

necessidade de se indicar o decano para assumir a gestão e conduzir o processo eleitoral 

para escolha dos novos diretores e vice-diretores dessa Faculdade. Esta orientação foi 

enviada por e-mail aos professores Vilma Brício e Jadson Gonçalves no mesmo dia 

(03/08/2020). Vale destacar que se essa reunião tivesse ocorrido com antecedência, assim 

como ata que dela resultasse tivesse sido enviada à Coordenação do Campus, com certeza, o 

equívoco da decisão do conselho da FAECS seria resolvido a tempo de não permitir que a 

data da portaria expirasse. Segundo o Regimento do Campus, artigo Art. 35 “Compete aos 

Diretores (as) das Faculdades convocar a eleição do (a) Diretor (a) e do (a) Vice-Diretor (a) 

da Faculdade, pelo menos sessenta (60) dias antes do término dos mandatos, e encaminhar 

pedido de nomeação imediatamente após a homologação do resultado pelo Conselho do 

Campus (XVIII)”. Como no caso da FAECS este período não foi cumprido e a portaria da 

direção e vice direção expirou, foi explicado (por e-mail nos dias 03/08 e 06/08/2020) aos 

professores Vilma Brício e Jadson Gonçalves que, de acordo com o Regimento Geral da 

UFPA, por analogia, o decano do conselho da FAECS deveria assumir a direção da 

faculdade para convocar a eleição da direção (Art. 74 § 2o Ocorrendo a vacância simultânea 

dos cargos de Reitor e de Vice-reitor, assumirá a Reitoria o decano do CONSUN, cabendo-

lhe convocar o referido Conselho para proceder a nova eleição, em conformidade com a 

legislação em vigor). 

No entanto, no dia 11/08/2020, o professor Jadson enviou à Coordenação do Campus 

uma Ata da Reunião do Conselho da FAECS na qual constava a deliberação segundo a 

qual a Prof. Vilma Brício assumiria, de forma Pró-Tempore, a Direção da Faculdade, 

bem como o Prof. Jadson Fernando Garcia Gonçalves, também de forma Pró-Tempore, 

assumiria a Coordenação do Curso de Pedagogia. Nessa Ata, não foi explicitado o 

critério da indicação do decano, muito menos o expediente adotado para identificação 

desta figura, a exemplo do uso da lista de frequência de reuniões. Como essa 

deliberação foi contrária ao que foi orientado pela PROGEP, a qual sustentou sua 

posição em acordo com o Regimento da UFPA, a coordenação decidiu enviar a Ata da 

FAECS para a PROGEP para que a equipe técnica emitisse um parecer sobre a decisão. 

No entanto, a professora Vilma enviou um e-mail para a Coordenação e a Vice 

coordenação do Campus, no dia 12/08/2020, solicitando que fosse enviada a 

“recondução de mandato Pro-tempore da FAECS” para a Vice reitoria. No mesmo dia, 

o e-mail da professora Vilma, com a Ata da FAECS, foi encaminhado à vice-reitoria. 

Não cabe dúvida de que a postura da referida docente implicou em total desrespeito com 

o Conselho do Campus de Abaetetuba, pois a mesma não aguardou posicionamento 

desta instância. E mais, esta mesma atitude feriu gravemente o Regimento do Campus 



de Abaetetuba. Sem respostas a esse e-mail, no dia 20/08/2020, a PROGEP foi 

informada, pela Coordenação do Campus, do que estava ocorrendo e orientou que fosse 

solicitada a análise da Ata da FAECS à Coordenadoria de Legislação e Orientação 

Normativa – CLON e a emissão de um parecer. No mesmo dia (20/08/2020), foi 

enviado o e-mail solicitando essa análise. Como até o dia 08/09/2020 ainda não se tinha 

resposta da PROGEP, a Coordenação do Campus enviou e-mail para o conselho da 

FAECS explicando como deveriam proceder para que a Faculdade pudesse resolver a 

situação da direção. Além disso, foi enviado um relatório da frequência dos conselheiros 

da FAECS nas reuniões, elaborado pela Secretaria Geral de Graduação. Esse relatório 

foi solicitado pela Coordenação do Campus para que fosse possível verificar quem seria 

o(a) decano(a) do conselho da FAECS. O documento apontava que a professora Vilma 

seria a decana. No dia 15/09/2020, às 12h38, a Coordenação do Campus recebeu um 

documento da FAECS, relatando que seu Conselho não iria acatar o que o Regimento e 

o Estatuto da UFPA orientam e solicitando que a decisão do dia 05/08/2020, em que 

deliberaram pela gestão pró-tempore da Profa. Vilma e do Prof. Jadson, fosse 

respeitada. Nesse documento, ainda solicitaram que essa decisão fosse ponto de pauta 

na reunião do Conselho do Campus.  

Como o prazo de solicitação de ponto de pauta para Reunião Ordinária do Conselho do 

Campus do dia 17/09/2020 já havia expirado, a presidente do Conselho solicitou aos 

conselheiros, por e-mail, autorização para inclusão do referido ponto de pauta e 

convidou os professores Vilma e Jadson para participarem da reunião, no dia 

16/09/2020, às 8h47. No entanto, neste mesmo dia, às 21h30, a professora Vilma 

solicitou à presidente do conselho e aos (às) conselheiros(as) que os demais professores 

da FAECS pudessem participar como convidados(as) da reunião do Conselho do 

Campus. Ocorre que a referida professora já havia enviado o e-mail de convocação da 

reunião ordinária para todos os professores da FAECS, configurando uma atitude 

totalmente desrespeitosa com a presidência do Conselho e com os(as) Conselheiros(as), 

já que recebeu um arquivo de orientação para conexão em Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo do Campus de Abaetetuba, que a exemplo da Secretaria Geral 

dos Conselhos Superiores da UFPA – SEGE da UFPA, orienta que a participação de 

convidados seja comunicada antecipadamente, à Secretaria. 

Iniciada a reunião, no dia 17/09/2020, às 9h15, via Google Meet, a FAECS já estava 

representada pelos professores Jadson e Vilma como convidados com direito a voz.  

Como não foi informado aos(às) conselheiros(as) e à presidência, pela professora 

Vilma, quantos professores da FAECS estariam na reunião, a presidente do Conselho 

perguntou aos conselheiros se concordariam que a profa. Vilma e o prof. Jadson 

ficassem como convidados e os outros professores como ouvintes, ao que conselheiros 

acataram. Por questões de tempo, ordem e respeito ao Conselho, tomamos tal decisão, 

pois se tratava de uma reunião ordinária com 21 pontos de pauta e, além disso, se todos 

(as) as conselheiros(as) da FAECS queriam participar como convidados, a solicitação 

deveria ter sido feita com antecedência para a presidência e para os conselheiros, mas a 

solicitação foi feita fora do horário de expediente (21h30) e na véspera da reunião.   

A reunião estava fluindo normalmente, até chegar ao ponto de pauta sobre a direção da 

FAECS, em que a presidente do conselho narrou todos os fatos que implicaram na 

inserção daquele ponto. Bem como a Prof.ª Vilma também se manifestou, apresentando 

argumentos e ressaltando que os conselheiros da FAECS aceitavam sua recondução, 

porém não como decana, por entenderem que a definição do mesmo se dava de outra 

forma (o professor mais antigo na Faculdade).  No decorrer do assunto, enquanto a 

presidente do Conselho fazia algumas considerações, sem permitir que a presidente 

concluísse sua fala e, principalmente, sem esperar a delegação do turno de fala pela 



mesma, um dos professores convidados pela FAECS, professor Raimundo Falabelo, o 

qual sabia que estava na reunião na condição de ouvinte, interrompeu de forma 

exaltada, desrespeitando o rito da reunião. Julgamos, veementemente, que tal atitude 

constituiu um ato de violência simbólica contra a presidente, pois consistiu na tentativa 

de fazer calar a voz desta última. Tal ato se deu pela elevação da altura de voz pelo 

docente Raimundo Falabelo. Saliente-se que não havia justificativa para a atitude 

violenta e intempestiva deste docente, pois a presidente, em nenhum momento, havia 

faltado com decoro em relação aos presentes. A presidente do Conselho e outros(as) 

conselheiros(as) ainda tentaram intervir no sentido de fazer o professor se acalmar, mas 

não foi possível. Buscando impor ordem e respeito ao rito da reunião, alguns 

conselheiros solicitaram à secretária da reunião que cortasse o microfone do professor. 

Ressalte-se que as manifestações no chat eram livres e que vários professores da 

FAECS estavam utilizando desse meio para se manifestar, inclusive o professor 

Raimundo Falabelo, que solicitou que lêssemos o artigo 104 do Regimento Geral da 

UFPA. Convém esclarecer que o referido artigo trata da recondução de mandato de 

direção, situação que não condizia com os fatos ocorridos na FAECS.   

Convém salientar que tanto a presidência do Conselho como os(as) conselheiros(as) 

estão atentos ao Regimento Geral da UFPA e o do Campus e, por esse motivo, a 

solicitação do conselho da FAECS, em total inconformidade com os documentos 

apontados, não foi aprovada no Conselho do Campus. Os conselheiros, junto com a 

presidência, esforçaram-se para explicar que o caso da FAECS era o de vacância e não o 

de impedimento (já que a portaria havia expirado sem instituição de processo eleitoral 

prévio). Desta feita, o decano deveria assumir. Considerando a indicação do relatório 

emitido pela Secretaria de Graduação, a professora Vilma, em discordância com o 

mesmo, afirmou que não poderia assumir. Desse modo, seguimos para o próximo nome 

da lista elaborada pela SEGG, ao que se identificou o prof. Jadson, que, de igual modo e 

pelas mesmas razões da profa. Vilma Brício, recusou-se assumir a gestão da FAECS. O 

terceiro da lista seria o prof. Dedival Brandão, que não estava presente, mas que poderia 

colaborar com a Faculdade no sentido de conduzir a eleição e a aprovação da oferta para 

o Período Letivo Emergencial. A Prova de que o Conselho do Campus estava disposto a 

encaminhar o processo da FAECS revela-se no fato de que esta instância dedicou mais 

de uma hora da reunião em tela à discussão sobre esse ponto, entre propostas e 

contrapropostas. Ao fim das discussões, decidimos que era melhor a Coordenação do 

Campus fazer contato com cada um dos decanos para que estes se manifestassem. Vale 

ressaltar que tanto o Conselho como sua presidência agiram de forma democrática e 

que, em nenhum momento, houve atitudes autoritárias por parte destes, já que todos 

estavam inclinados a resolver o processo de gestão da FAECS e diminuir os prejuízos 

que alunos(as) do Curso de Pedagogia estão sofrendo devido à falta de encaminhamento 

das demandas relacionadas ao Ensino Remoto Emergencial. Em suma, todo esse 

imbróglio consiste, única e exclusivamente, em não atendimento ao que determinam o 

Regimento e o Estatuto da UFPA. Por fim, ressalte-se que, em nenhum momento, este 

Conselho agiu com descortesia em relação aos colegas docentes da FAECS nem, 

tampouco, com descumprimento aos princípios democráticos. Apenas não poderíamos 

acatar decisões que não estivessem de acordo com os documentos oficiais da UFPA, já 

que descumprir o Regimento e Estatuto da UFPA é descumprir dever funcional e se 

sujeitar às penalidades. Na verdade, este Conselho agiu em prol da garantia de um 

tratamento isonômico e legítimo às subunidades do Campus de Abaetetuba, buscando 

enquadrar a situação vivida pela FAECS nas normas institucionais em vigor e apontando a 

solução para tal problema, aspecto este que deve ser adotado, irremediavelmente, em 

qualquer dos casos que venham atingir as demais subunidades do Campus.  



 Nesse sentido, a presidente do Conselho e os(as) conselheiros repudiam 

qualquer tentativa de macular sua imagem quando não se considera que esta instância 

age de acordo com as normas institucionais e não ao sabor de conveniências e de 

interesses individuais. Além disso, repudiamos qualquer tentativa de, através de 

grupos institucionais de mensageiros instantâneos, diminuir a atuação de 

professores(as) de outras Faculdades do Campus de Abaetetuba, que atuam em 

atividades de pesquisa, de ensino e de extensão e que aprovaram projetos em editais do 

PIBIC, ainda que em número menor do que a FAECS. Sobre esse aspecto, há que se 

levar em consideração a história de cada subunidade, pois as condições de trabalho, o 

número de docentes, o trajeto/tempo de formação de cada um são diferentes. Partir do 

pressuposto de que todas as subunidades apresentam as mesmas condições para 

desenvolvimento de pesquisa/docência é no mínimo, desonesto pois apaga, 

deliberadamente, estas diferenças.   Ainda, repudiamos qualquer tentativa de 

menosprezar o Estatuto e Regimento da UFPA no que diz respeito a vacância do cargo 

de reitor.  
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