
REPRESENTAÇÃO CONTRA A CHAPA 21 

 

À  

Professora Doutora Iolete Ribeiro da Silva 

Presidenta da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária 

 

Senhora Presidenta, 

 

                    Inicialmente, saudações cordiais a todos os membros da Comissão de 

Consulta à Comunidade Universitária; A Chapa 33 “EXPERIÊNCIA PRA DECIDIR 

CORAGEM PRA FAZER”, formada pelos Professores Doutores SYLVIO MÁRIO PUGA 

FERREIRA e THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE, por meio do seu Representante 

Titular que ao final subscreve, em conformidade com a inteligência do parágrafo 3.o do 

artigo 3.o, do Regimento da Consulta, vem perante a PRESIDENTA DA COMISSÃO DE 

CONSULTA, tendo por fundamentos o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 

1988, os itens 6.1 e 7.3 do Edital 001/2021, o inciso V do artigo 5.o e caput do artigo 10, 

todos do Regulamento da Consulta à Comunidade Universitária da Ufam  e demais 

disposições legais que regem a matéria, propor a presente  REPRESENTAÇÃO, contra o 

Candidato da Chapa 21, Professor Doutor MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONÇA, 

por postar e enviar, para o segmento discente, mensagens que não representam a 

verdade dos fatos, in verbis: 

“Hoje o seu voto pode mudar tudo! 

Bom amigas e amigos dia estudantes! 

Pela primeira vez o voto dos discentes vai decidir uma eleição para Reitoria! 

Se você quer recuperar os semestres perdidos em 2020! 

Se você se pergunta por que alunos (as) da UEA e IFAM estão periodizados e vocês 

não! 

Se você quer os estágios e atividades práticas de volta de forma segura! 



Se você está cansado da inércia da atual gestão! 

VOCÊ QUER MUDANÇA! FAÇA VALER A SUA VOZ! 

VOTE AGORA 21!”  

Colenda Comissão de Consulta, salta aos olhos a completa distorção da realidade das 

mensagens acima. A Universidade Federal do Amazonas suspendeu no mês de março 

de 2020, as atividades presenciais, em decorrência da pandemia por covid-19, tal 

decisão foi tomada para a preservação da vida e segundo orientação das autoridades 

sanitárias nacionais e internacionais. Em ato contínuo, para a realização e execução das 

suas atividades fins, a Universidade Federal do Amazonas, em decisões coletivas dos 

seus Colegiados Superiores, desenvolveu uma pluralidade de atividades remotas em 

termos de ensino, pesquisa e extensão. A Universidade Federal do Amazonas em 

nenhum momento parou, teve em função das circunstâncias que se adaptar a uma nova 

realidade institucional. 

A Chapa 21 distorceu a realidade dos fatos, desrespeitou os segmentos dos docentes, 

técnicos (as) e estudantes que trabalharam e continuam a trabalhar de modo remoto 

nas mais variadas atividades. Portanto este post e mensagens enviados ao segmento 

discente não tem por objetivo esclarecer ou minimamente informar, mas tão somente 

distorcer a realidade para obter vantagem sem causa. 

 

Diante dos fatos e das provas em anexo, REQUER apuração imediata. 

 

Termos em que  

Pede deferimento. 

Manaus, 24 de março de 2021. 

 

 

 



Professor Almir Oliveira de Menezes 

Representante da Chapa 33 

 


