
 

 
 

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-SN EM REPÚDIO À INDICAÇÃO DA 

LISTA TRÍPLICE PARA REITOR(A) PELO COLÉGIO ELEITORAL DA 

UNIRIO  

 

  A diretoria do ANDES-SN repudia a condução do processo de nomeação 

da lista tríplice para reitor(a) da UniRio por meio de seu Colégio Eleitoral que 

desrespeitou a consulta pública realizada junto a comunidade acadêmica. Entre os dias 3 

e 6 de abril, ocorreu a consulta pública junto a comunidade acadêmica da UniRio para 

reitor(a) /vice-reitor(a) com duas chapas inscritas. A chapa 1 - Unidade na Resistência 

Democrática, composta pelo professor Leonardo Villela de Castro e pela professora 

Maria do Carmo Ferreira para o cargo de reitor e vice-reitora respectivamente e a chapa 

2 - Juntos Podemos Fazer Melhor, foi composta pela professora Cláudia Alessandra 

Fortes Aiub e pelo professor Luiz Amâncio Machado de Sousa Júnior para reitora e 

vice-reitor. A chapa 1 foi a vitoriosa no processo com 72% dos votos válidos, ficando 

em primeiro lugar na consulta. 

  No dia 11 de abril o Colégio Eleitoral, em sessão para composição da 

lista tríplice que deve ser enviada ao Ministério da Educação para a nomeação do reitor, 

aceitou a inclusão de duas novas chapas, que não se submeteram à consulta junto a 

comunidade acadêmica. Desconsiderando o legítimo processo democrático, o Colégio 

Eleitoral indicou o professor Ricardo Cardoso como primeiro nome na lista tríplice, 

mesmo sem ter participado da consulta eleitoral à comunidade acadêmica, em segundo e 

terceiro lugar desta lista, foram indicado(a)s o professor Leonardo Villela de Castro e a 

professora Cláudia Alessandra Fortes Aiub, que participaram do processo de consulta. 

Essa violação sem precedentes no cotidiano universitário, ocorrida no âmbito da própria 

IES, é contrária ao posicionamento de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

que sempre lutaram pela nomeação do(a) candidato(a) primeiro(a) colocado(a) na 

consulta pública. 

  Tal conduta viola a democracia universitária e configura a 

irresponsabilidade da atual administração superior e do Colégio Eleitoral da UniRio ao 

criar um gravíssimo precedente, desrespeitando a decisão da maioria da comunidade 



 

 
 

acadêmica em um já limitado processo de escolha de reitore(a)s, impactando sobre 

todas as instituições públicas de ensino superior do país em um momento de ataque às 

liberdades democráticas e de cátedra.  

  Reafirmamos nosso projeto de universidade pública, gratuita, laica e 

socialmente referenciada e a defesa da gestão democrática com eleição direta do(a)s 

dirigentes das instituições de ensino superior, dos institutos federais e CEFET pela 

comunidade acadêmica por meio do voto direto, secreto e universal ou, no mínimo 

paritário.  

  Nos solidarizamos com a comunidade acadêmica da UniRio e estaremos 

ao lado de todo(a)s que lutam e lutarão para defender as universidades públicas, as 

liberdades e os processos democráticos. 

 

#Emdefedadademocracia 

#Emdefesadasuniversidadespúblicas 

 

   

 

Brasília(DF), 12 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Diretoria do ANDES-Sindicato Nacional 

 

 


