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Φ 

Nota da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás referente à não 
nomeação de Sandramara Matias Chaves, reitora eleita pela comunidade 

universitária da UFG e pelo CONSUNI para a gestão 2022-2025. 
 

Nós, docentes, TAES e discentes da Faculdade de Filosofia da 

Universidade Federal de Goiás, lamentamos o Decreto de 10 de janeiro de 2022 da 

presidência da República, o qual decidiu não nomear Sandramara Matias Chaves, reitora 

eleita pela comunidade universitária em consulta pública realizada nos dias 8 e 9 de junho 

de 2021 e confirmada pelo Conselho Universitário no dia 18 de junho de 2021. 

Ao não nomear a professora Sandramara, o governo envia uma 

mensagem clara à UFG: a de que não quer respeitar a decisão majoritária e democrática 

da comunidade universitária. Sem entrar no mérito da legalidade desta nomeação, 

lamentamos profundamente as nocivas consequências que dela se seguem: com a 

derrogação da legitimidade da chapa eleita pela maioria dos votos, haverá confusão 

institucional, com prejuízo não só para a gestão das pessoas e das tarefas da complexa 

rede de atividades da UFG, mas também para a nomeada. Por isso, embora 

reconheçamos as qualidades e a trajetória da professora Angelita Pereira de Lima, 

apontamos a incompatibilidade que se estabelece entre a presente nomeação e a escolha 

democrática da comunidade universitária. Governos anteriores, na longa história de 

eleições democráticas na UFG, sempre concederam a posse à chapa mais votada. Ao 

interromper essa tradição, o ato do governo fere a instituição nos seus valores mais 

significativos: o respeito às decisões colegiadas e à vontade da comunidade universitária.  

Por fim, qualificamos este ato como injusto. Seus efeitos vão além do 

dano às pessoas envolvidas, em especial às que se dedicaram ao processo democrático 

da eleição e aos que votaram. O ato em si mostra à sociedade goiana como o atual 

governo lida com a mais importante instituição universitária do estado de Goiás, 

referência em produção científica, tecnológica e em qualificação profissional e cultural. 

Nosso desejo, enquanto unidade, é que o ato seja desfeito, seja no presente, seja no 

futuro, pois, ainda que a UFG encontre uma forma de lidar com essa situação, prevendo 

os efeitos menos perversos, não deixaremos de reivindicar que a reitoria eleita e a reitoria 

empossada sejam as mesmas pessoas! 

Faculdade de Filosofia/UFG, em 12 de janeiro de 2022. 
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