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CONSULTA PARA A ESCOLHA DO DECANATO DO INSTITUTO DE 

HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS DO CAMPUS JORGE AMADO – UFSB 

 

CARTA ABERTA 

 

A Comissão de Consulta instituída por meio da Portaria IHAC/CJA 001/2017, vem por 

meio desta Carta Aberta ressaltar a legalidade do processo de homologação das chapas que ora 

concorrem ao decanato do IHAC. Nesse sentido, sublinha seu pleno direito e legitimidade para 

concorrer pelo decanato e vice decanato do IHAC Jorge Amado e reprova qualquer tentativa de 

deslegitimar ou desprestigiar os/as colegas que aceitaram participar deste processo. 

A Comissão enfatiza que o processo de consulta está acontecendo com normalidade e sem 

nenhuma interferência – direta ou indireta – por parte da vice-reitora, reitor, pró-reitores e demais 

dirigentes desta universidade. A Comissão condena de modo veemente as publicações em mídias 

locais e redes sociais que colocam em xeque o processo de consulta e o momento de campanha 

com elucubrações no mínimo falaciosas e no máximo difamatórias. Convidamos à experimentação 

deste momento democrático, de modo ativo, ao invés de interpretações desnecessária 

fundamentadas por impotências éticas-estéticas. Como diria Gilles Deleuze, “jamais interprete, 

experimente”. 

Neste trilho, a Comissão pede à comunidade universitária que participe dessa primeira 

consulta para eleger nossos dirigentes promovendo um ambiente de diálogo, respeito e gentileza. 

Não promovamos hostilidades, nem exageremos nossas diferenças! Temos a oportunidade de 

construir uma cultura política baseada no debate de ideias, no compromisso ético, no espírito 

colaborativo e na honestidade: seria lamentável perdermos essa oportunidade e apostar a modos 

de fazer política que rebaixam a qualidade de nossa democracia. Entendamos que a 

governabilidade de amanhã depende de construirmos agora esse ambiente de diálogo, 

compreensão e respeito.  

Na próxima segunda feira, dia 05 de junho de 2017, no Auditório da Reitoria, das 18:30 às 

20:30h, será realizado o debate oficial entre as chapas. Aproveitamos para convidar a todos para 

usar este espaço para direcionar o debate de ideias e propostas em torno à construção do próximo 

período do IHAC e acessar o documento/publicação “Informações e Regras do Debate”.  

 

COMISSÃO DE CONSULTA 

               PORTARIA IHAC/CJA Nº 01/2017, DE 19 DE ABRIL DE 2017 

 

Itabuna, 01 de junho de 2017 


