
CARTA DA COORDENADORA DO CAMPUS AVANÇADO DA CHAPADA 

(UEFS), PROFESSORA DRA. MARJORIE CSEKO NOLASCO ENCAMINHADA À 

COLIGAÇÃO UNINDO LENÇÓIS EM RESPOSTA A CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDA VIA EMAIL SOBRE O DEBATE 

 

Feira de Santana/ Lençóis Ba, 16 de setembro de 2016. 

 

Prezados Sra. Candidata Vanessa Senna e Sr. Candidato Felipe Sá 

Coligação Unindo Lençóis. 

 

Em atenção às manifestações da Coligação UNINDO LENÇÓIS, encaminhada a mim e 

ao Reitor, a quem represento no CACD-UEFS, e ao temor da possibilidade desta 

Universidade causar danos a vossa imagem; lamentamos tanto a ausência da candidata e 

do seu vice; como a interpretação do papel da nossa Instituição. 

 

Gostaríamos de lembrá-los que em nossa instituição, temos diversos Senna´s, Sás, 

Maciel, Araújo´s, dentre tantos outros. Uma parte deles parentes daquelas famílias que, 

em Lençóis, oferecem e ofereceram, candidaturas e gestores ao Município. 

 

É da Família Maciel (Emmanoel) aquele que assinou a chegada da UEFS a este 

município; é da Família Senna (Ronaldo), aquele que nos convidou a iniciar parcerias 

com a Prefeitura desta cidade e criou a oportunidade, posteriormente, assinada por um 

Maciel. Da mesma forma que é Araújo (Delmar) nosso Vice Coordenador, e Sá dois dos 

Vices Candidatos (Felipe e Patrício), por Coligações diferentes. 

 

Vem da diversidade de leituras e do pensar a base e o direito à cidadania. Descartá-las é 

apostar em um projeto de “Escola sem partidos”, que esconde a necessidade de 

transformar pessoas, que deveriam vir a ser cidadãos com obrigações, direitos, e que 

exijam dos gestores responsabilidade, em “nulidades” fáceis de comandar e sem reação, 

porque privadas do pensar crítico e independente. 

 

A Universidade é constituída na diversidade de pensamentos, de opiniões políticas, no 

respeito ao espaço do debate, por mais acirrado que possa ser. Este é o nosso construir 

cotidiano, Assim sendo, não são bases cabíveis para o pensar, na Universidade, as 

relações pessoais e familiares. 

 

A Coordenadora deste Campus não vota neste Município. Ela é a única responsável 

pelo convite, construção de regulamentos, indicação das instituições/entidades 

construtoras das perguntas. 

 

Cabe esclarecer que estas entidades representam o estado e a sociedade lençoense, a 

saber: a SUM, a APLB, a ACVL, o SENAC, a CAP, a Policia Militar, o IPHAN, dentre 

outras, que indicarão seu representante para formulação de perguntas, todas escritas. 

 

O público presente, prioritariamente nossos alunos e representantes de todas as 

Coligações, são obrigados a manter silêncio; em havendo perguntas elas serão escritas, 

colocadas em recipientes e sorteadas, mesmo durante o debate. 

 

Além disto, as perguntas serão submetidas ao crivo da Coordenadora, única responsável 

por sua manutenção ou retirada. O sorteio da pergunta será realizado, no momento do 



debate, e só neste dia, por um membro da Coligação ou pela Coordenadora, que 

novamente analisará a mesma e, aprovando, lerá a pergunta. 

 

Um candidato não dirigirá, oralmente, perguntas a outro. Estes apresentarão apenas e 

antecipadamente, pergunta por escrito, com ordem sorteada e lida pela Coordenadora, 

conforme regulamentos enviados. 

 

Temos a preocupação de realizar – em alto nível – tais debates. Na sede, em Feira, eles 

também estão marcados. Lá, como em Lençóis, com a ausência de alguns. 

 

Devemos destacar que, a Justiça Eleitoral local foi consultada e informada sobre este 

debate, juntamente com a Polícia, bem como que, por realizar-se em espaço interno, ele 

não será suspenso pela ausência da Coligação, apesar de sentirmos muito. 

 

Respeitamos o direito de qualquer conjunto político, por diversos motivos, recusar-se a 

participar de eventos dentro dos espaços da Universidade, entretanto, refutamos 

acusações do tipo: “...impera a parcialidade fática e ideológica...” baseada apenas em 

relações familiares, ou ainda que há “...ativa participação político partidária eleitoral...” 

da nossa Coordenação. 

 

Respeitamos e exigimos respeito com todo e qualquer dos nossos colegas de trabalho, 

que tem cores partidárias diferentes e convivem no espaço do CACD, construindo a 

UEFS num ambiente de solidariedade, companheirismo e democracia, fartamente 

reconhecida pela população de Lençóis. 

 

Pretendemos que pós-eleição sejam construídas parcerias. Para construí-las, o respeito 

entre partes é necessário e o acreditamos possível, mesmo dentro de disputas eleitorais. 

 

Para a UEFS o que importa é a apresentação e a discussão da proposta de governo para, 

através do debate, esclarecer, auxiliar na escolha daquela que for a melhor para o 

Município, segundo seus cidadãos. 

 

Frente ao exposto, esperamos ter auxiliado a dirimir dúvidas, suspeições e temores e 

gostaríamos que a Coligação revisse a posição, aproveitando da noite exclusiva para 

apresentação do seu programa, sem perguntas, e conduzida, mais uma vez, pela 

Coordenadora. 

 

Esta possibilidade estará aberta até as 14 h, do dia 19 próximo, segunda-feira, no sorteio 

das datas de apresentação dos Programas, no CACD; desde que acompanhada pela 

assinatura, dos candidatos, no aceite do regulamento. 

 

A participação no debate, dia 22, não é obrigatória, apesar de desejada. Sugerimos que 

participem, ao menos parcialmente, em nome da divulgação democrática de ideias. 

 

Esperamos que seja possível um compromisso de parceria prévio, que caso eleitos, 

possa ser aprofundado. 

 

Desejando um bom processo eleitoral, despedimo-nos, 

 

Atenciosamente, 



 

Profª. Drª. Marjorie Csekö Nolasco 

Professora Titular da UEFS 

Coordenadora do Campus Avançado da Chapada Diamantina 


