1. As regras para a eleição para Reitor estão estabelecidas na Resolução ConsUni nº 124.
A Resolução estabelece a criação de uma Comissão Eleitoral, incumbida de organizar
e conduzir o processo eleitoral. Essa Comissão atua com total independência da
Reitoria.
2. Em sua I sessão extraordinária de 2017, realizada em 4 de julho, o Conselho
Universitário (ConsUni) definiu a composição da Comissão Eleitoral.
3. Nomeada pela Portaria da Reitoria nº 251, de 6 de julho de 2017, a Comissão Eleitoral
definiu o calendário, estabelecendo-se o período de 18 a 26 de setembro de 2017 para
inscrições de candidatos.
4. Em 26 de setembro de 2017, foram homologadas as duas únicas inscrições: candidatos
Dácio Roberto Matheus e Carlos Alberto Kamienski.
5. No período de 6 a 8 de novembro de 2017, foi realizada uma pesquisa não vinculante
de opinião, cujo resultado, publicado no site da UFABC, indicou a preferência da
comunidade pela candidatura do professor Dácio Roberto Matheus para reitor.
6. Em 11 de novembro de 2017, o professor Carlos Alberto Kamienski retirou
formalmente sua candidatura do Colégio Eleitoral.
7. Em 14 de novembro de 2017, a Comissão Eleitoral conduziu a sessão do Colégio
Eleitoral, composto pelos integrantes do ConsUni, para elaboração da lista tríplice.
a) O Colégio Eleitoral encaminhou para votação a chapa composta pelos professores
Dácio Roberto Matheus e Wagner Carvalho, o que gerou o seguinte resultado:
Nomes

Votos

Dácio Roberto Matheus

35

Abstenções

1

b) Em seguida, havendo apenas um candidato para a composição da lista tríplice, a
Comissão Eleitoral aplicou o item 9.4 do Anexo da Resolução ConsUni nº 124 que
dispõe: “Se o número de chapas for inferior a 3 (três), serão incluídas, em número
suficiente para completar a lista tríplice, chapas compostas: [...] para o cargo de
reitor: por docentes com maior tempo de magistério na UFABC;”. Assim, o
Colégio Eleitoral compôs a lista tríplice, juntando ao nome do professor Dácio
Roberto Matheus, os decanos (docentes com maior tempo de magistério na
UFABC), a saber, os professores José Alex Sant’ Anna e Ronei Miotto, nesta
ordem.
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8. A documentação completa, incluindo a ata dessa sessão, foi enviada pela Comissão
Eleitoral ao Ministério de Educação (MEC), em 29 de novembro de 2017.
9. Em 26 de dezembro de 2017, o MEC entrou em contato com a UFABC para informar
sobre uma falha procedural: na sessão ocorrida em 14 de novembro de 2017, a
Comissão Eleitoral colocou em votação apenas o nome do único candidato inscrito
que se apresentou ao Colégio Eleitoral, professor Dácio Roberto Matheus e, em
seguida, completou a lista tríplice com os dois decanos, na ordem de maior tempo de
magistério na UFABC, sendo que, segundo o MEC, deveriam ter sido encaminhados
os três nomes para votação.
10. Para o atendimento a esse apontamento, fez-se necessária a convocação de uma nova
sessão do Colégio Eleitoral.
11. A nova sessão foi convocada para o dia 16 de janeiro de 2018.
a) Nessa sessão, encaminharam-se para votação os nomes do candidato Dácio
Roberto Matheus e dos dois decanos, José Alex Sant’Anna e Ronei Miotto, com o
resultado apresentado a seguir:
Nomes

Votos

Dácio Roberto Matheus

24

José Alex Sant’Anna

1

Ronei Miotto

1

Abstenções

2

b) Havendo o empate entre os decanos, professores José Alex Sant’Anna e Ronei
Miotto, houve a necessidade de realizar-se uma segunda votação, para definição da
ordem de inclusão dos nomes, cujo resultado foi:
Nomes

Votos

José Alex Sant’Anna

8

Ronei Miotto

7

Abstenções

13

12. No próprio dia 16 de janeiro, a Comissão Eleitoral encaminhou novos documentos,
incluindo a ata da nova sessão, ao MEC para complementação do processo já em
análise. Cabe esclarecer que, assim como no envio da primeira documentação, a
Reitoria não participou do processo, respeitando a autonomia técnica da Comissão
Eleitoral.
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13. Enquanto o processo tramita pelas instâncias do MEC, findou-se o mandato do atual
reitor, professor Klaus Werner Capelle, em 9 de fevereiro de 2018.
14. Em 6 de fevereiro de 2018, o reitor foi contatado pelo diretor do MEC-SESu,
professor Mauro Luiz Rabelo, que transmitiu o convite do ministro da educação, José
Mendonça Bezerra Filho, para que o professor Klaus Werner Capelle permanecesse no
cargo na condição de reitor pro tempore, a partir do dia 10 de fevereiro de 2018.
15. Na intenção de se evitar quaisquer prejuízos à UFABC, o reitor aceitou o convite,
apesar de isso implicar na necessidade de reprogramar suas férias, além de cancelar
compromissos pessoais e profissionais. Ao aceitar o convite, o reitor enfatizou desejar
que o período da condição pro tempore fosse o menor possível.
16. Em consulta feita pelo reitor pro tempore, todos os membros da equipe de dirigentes
aceitaram permanecer em suas respectivas funções após o dia 9 de fevereiro de 2018,
porém, alguns manifestaram desejo ou necessidade para se desligarem de seus
respectivos cargos no dia 19 de fevereiro de 2018 ou, em outros casos, em dias
posteriores.
17. Em 13 de fevereiro de 2018, venceu o mandato do vice-reitor.
18. Visando a estabilidade institucional e o funcionamento da equipe da Reitoria, o reitor
pro tempore reconduziu, em 15 de fevereiro de 2018, o vice-reitor para o cargo de
vice-reitor pro tempore.
19. No dia 19 de fevereiro de 2018, foram substituídos aqueles dirigentes que
manifestaram preferência por sair nessa data.
20. Nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018, em reuniões em Brasília, o reitor pro tempore,
em conversas com dirigentes do MEC, reforçou o desejo de que houvesse a
finalização do processo, com a nomeação do novo reitor para a UFABC, o quanto
antes.
21. O MEC não possui um prazo legal para encaminhar a nomeação. A experiência
recente de outras universidades federais mostra que o processo de tramitação da lista
tríplice no MEC e na Casa Civil pode levar de algumas semanas a alguns meses.
22. Reiteramos o compromisso de informar a comunidade com transparência sobre novos
fatos.
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