
NOTA DE ELUCIDAÇÃO 

 

Assunto: Discussão de Proposta de minuta da política de ações afirmativas para o 

ingresso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu na UFPel.  

 

O Coordenador do Curso de Psicologia da UFPel vem, respeitosamente, explicar 

à comunidade acadêmica, para que não pairem dúvidas que, a convocação e respectiva 

pauta para reunião ordinária do Conselho Departamental da FAMED, que aconteceu 

ontem pela manhã, 04 de maio de 2021, só chegou ao seu e-mail na noite da última quinta-

feira, 29 de abril de 2021, sendo que só se tomou conhecimento sobre tal convocação na 

manhã da sexta-feira, 30 de abril de 2021, inviabilizando a possibilidade de merecida 

discussão anterior que o ponto de pauta acerca da implantação de ações afirmativas para 

o ingresso e permanência de pessoas travestis e transexuais nos programas de pós-

graduação da instituição exigia, reconhecendo-se desse modo o curtíssimo prazo para 

tanto.  

Expomos, também, que o coordenador estava presente desde o início da referida 

reunião, como é possível verificar nos registros de presença da mesma, tendo, inclusive, 

feito uma fala acerca de outro ponto da pauta. No entanto, momentos antes da discussão 

desse ponto mais polêmico, o coordenador perdeu sua conexão com o ambiente virtual 

da reunião, não conseguindo retornar em tempo hábil, tendo sido, portanto, mais uma 

vítima dos atravessamentos do formato de ensino remoto, ora vigente. Essa situação, 

infelizmente, não é nada extraordinária, e já alcançou muitos profissionais e discentes nos 

últimos tempos. Além disso, ressaltamos que não é do caráter deste coordenador furtar-

se de seus compromissos profissionais e muito menos dos temas mais urgentes da 

sociedade atual. Somos sensíveis à luta pela diversidade e igualdade de gênero, sendo 

esse, inclusive, tema recorrente de forma direta e indireta em nossos trabalhos de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Assim, nos acostamos à nota de repúdio da Comissão Pró-CA Psicologia da UFPel 

bem como de outras entidades desta e de outras instituições à decisão tomada pela maioria 

do Conselho Departamental da FAMED, que não legitimou a adoção de políticas 

afirmativas para ingresso de pessoas travestis e transexuais nos programas de pós-

graduação da FAMED. Em ato contínuo, também, repudiamos, veementemente, as 

informações falaciosas presentes nestas notas a respeito do coordenador do curso de 

Psicologia da UFPel, expostas sem mínima conferência a respeito dos verdadeiros 

acontecimentos, alimentando assim a cultura do ódio nas redes sociais, da qual este 

coordenador foi vítima na tarde de ontem, quando, a partir de um ato aparentemente 

orquestrado por alguém, sofreu violenta e injusta difamação, com a distorção do ocorrido 

e insuflação de ataques, a partir da propagação de fake news sem à observação do cuidado 

necessário na verificação dos fatos. Acerca disso, arrazoamos que não serão mais 

toleradas tais atitudes, acionando, caso necessário, todas as esferas competentes para 

apuração das condutas e responsabilização dos respectivos autores. 
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