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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Tendo em vista a publicação do post/denúncia da servidora da UFG Elis Veloso 

Araújo em seu perfil no Facebook* no dia 05 de junho de 2016 às 9h02, transcrito a seguir, 

vimos, como administração da EMAC/UFG, prestar os esclarecimentos que se fazem 

necessários, dado a gravidade dos fatos apontados.  

- O post/denúncia: 

“Colegas apoiadores de outras chapas à Reitoria da UFG, Precisamos construir uma campanha 

justa e democrática. Deixei material de divulgação da chapa 2 na EMAC, ao lado do material de 

outra chapa concorrente. Passando lá agora pra lanchar fui informada que o material foi 

descartado, logo em seguida, por pessoas que apoiam a outra chapa. Essa atitude é 

desrespeitosa! Com todas as pessoas que tem trabalhado em prol de uma campanha honesta 

em que TODAS as chapas tenham as mesmas oportunidades. Não dá pra querer ganhar uma 

eleição a partir de imposição, a partir de restrição de informações... Se um grupo teve a 

oportunidade de se permitir conhecer por 12 anos, é justo que, ao menos por meio de um 

folder, se permita à comunidade conhecer as demais chapas que estão propondo um trabalho 

sério junto à nossa Universidade.” 

- Solicitação de detalhamento da denúncia: 

Logo que informado do problema, ainda na noite da segunda-feira, por 

entender como gravíssimas as acusações que recaíram sobre a comunidade de alunos, 

professores e técnicos da EMAC, procuramos por informações detalhadas na página da 

denúncia, inclusive me dirigindo diretamente à autora e a Sra. Milena Ferreira Lemes, esta 

última por ter ratificado que na EMAC estaria ocorrendo desrespeito ao processo eleitoral 

democrático deduzido a partir dos comentários que se seguiram à denúncia inicial conforme 

abaixo: “Olá Elis. Se isso está acontecendo é de se lamentar. E me alio nessa indignação. De 

nossa parte o respeito democrático ao processo eleitoral é sagrado. Cerceá-lo, por meio de 

atitudes intolerantes é uma marca que devemos apagar na Universidade.” – postado 09h29 

por Romualdo Pessoa – e a seguir “Sim Romualdo Pessoa isto está acontecendo, passamos 

todos os dias por essa unidade, já colocamos cartazes diversas vezes, mas infelizmente são 

arrancadas e jogadas no lixo , o único cartaz que prevalece na EMAC e a da chapa 4, as demais 



são jogadas ao lixo, sabemos que isso não tem nada a ver com direção dessa unidade nem tão 

pouco de candidatos de outras chapas , nossa única saída e a denúncia nesse espaço e a 

indignação!!! Sigamos na luta” – postado 10h34 por Milena Ferreira Lemes. 

Após diversos esclarecimentos por parte da autora da denúncia, estes que se 

encontram nos comentários do post inicial, solicitei que me fosse encaminhado e-mail com o 

dia, hora e locais nos quais ocorreram os fatos, e-mail este que fora enviado à Professora Ana 

Guiomar Rêgo Souza, diretora da EMAC/UFG. O e-mail enviado: “Na semana passada, ao 

observar a presença de material de divulgação de uma das chapas candidatas à Reitoria da 

Universidade Federal de Goiás sobre a mesa da portaria da Emac, perguntei à porteira se 

poderia deixar os folders da chapa 2 para divulgação também. Havendo concordância por 

parte da profissional, deixei o material exposto sobre a mesa juntamente com os demais. Na 

data de hoje  (05/06/17) retornei à Emac para lanchar e passei na mesma mesa para saber se 

ainda havia material para providenciar reposição. Em conversa com a porteira (a mesma 

presente quando entreguei o material) fui informada pela mesma que o material havia sido 

descartado. Não questionei quem fez o descarte. Entretanto, fiquei muito chateada com o que 

foi dito, considerando que todos nós apoiadores temos trabalhado muito para levar à 

comunidade as informações necessárias para a escolha da nova gestão. Não imaginei em 

momento algum qualquer participação ou conivência por parte da equipe da Emac no que me 

foi relatado. Também sou coordenadora Administrativa na Prograd e tenho consciência que o 

controle dos materiais de divulgação deixados em nossas dependências, por diversas vezes 

foge da nossa alçada. Me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos”. 

- Esclarecimentos 

 A partir das informações obtidas, e com foco apenas na denúncia inicial – sem 

me ater às demais que se seguiram nos comentários, informei a servidora Elis Veloso Araújo 

que: 

 Não proibimos que a mesa na qual foram deixados os folders seja utilizada para este 

fim, todavia trata-se de um balcão utilizado pelos prestadores de serviço de vigilância. 

Na EMAC possuímos diversos painéis/murais para divulgação de qualquer natureza e 

reservamos alguns destes especialmente para material das chapas do presente 

processo eleitoral, além do próprio guichê da secretaria geral da unidade. A mesa da 

vigilância fica em um corredor aberto com constante corrente de ar, e geralmente 

todo o material deixado ali é descartado de um dia para o outro por sujar o ambiente. 

Há necessidade de constante reposição do material nesse local por isso.  

 Os cartazes continuam fixados nos painéis e não foram retirados, assim como os 

folders, estes geralmente deixados no guichê da secretaria geral. Se há maior número 



de material de uma chapa ou de outra, não é devido à atitude de qualquer aluno, 

professor ou servidor técnico-administrativo da EMAC como aludido. Nem mesmo a 

comunidade externa pode ser responsabilizada já que o objeto da denúncia é fruto, no 

máximo, do mau entendimento quanto ao funcionamento da unidade. 

Todo o material publicitário, inclusive desta eleição, deixado nos corredores, 

halls, em locais não oficiais, ou na mesa onde foram deixados os folders em questão, 

costuma ser descartado nos finais de semana pelos motivos já expostos. Se na semana 

seguinte havia material de divulgação de outra chapa no mesmo local, certamente houve 

reposição por parte dos interessados.  

Por fim, repudiamos qualquer ação que represente desrespeito a princípios 

democráticos, estaremos atentos para coibir qualquer atitude nesse sentido e 

solicitaremos esclarecimentos formais àqueles que, por desinformação ou por qualquer 

outro motivo, disseminaram graves e infundadas acusações.  
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