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Prezada comunidade da Escola de Direito, Turismo e Museologia da UFOP, 
 
Nos próximos dias 24 e 25 de outubro serão realizadas as eleições para a nova 
Diretoria da nossa Escola (quadriênio 2022-2026), conforme Edital 
EDTM/UFOP 02-2022. Nesta ocasião, nos dirigimos a vocês para apresentar 
nossa candidatura aos cargos de diretora e vice-diretor.  
 
É com imensa satisfação e entusiasmo que apresentamos esta carta proposta, 
formalizando uma parceria entre os departamentos de Museologia e Direito, 
dispostos a assumir a importante responsabilidade de gerir a EDTM, junto ao 
Conselho que representa todas as categorias e órgãos colegiados da nossa 
Unidade. A chapa compartilhada DEMUL/DEDIR respeita a rotatividade 
administrativa acordada entre os três departamentos desde a criação da Escola, 
buscando manter o equilíbrio, a regularidade e os princípios democráticos do 
direito à isonomia.   
 
A EDTM completará nove anos no próximo dia 21 de outubro. Nossa proposta 
é seguir empregando todos os esforços, junto aos conselhos superiores e 
administração central da Universidade, para sempre alcançar o crescimento e o 
fortalecimento social e acadêmico da nossa comunidade. Temos o 
compromisso de seguir os princípios éticos e manter as conquistas do trabalho 
exercido pelas gestões que nos antecederam, mesmo estando cientes das perdas 
que sofremos nos últimos anos: os severos cortes orçamentários; o bloqueio 
dos recursos aprovados no Congresso Nacional para a Instituições Federais de 
Educação; os ataques à ciência e à cultura. Este último, devemos lembrar, 
cristalizado com o fechamento do Ministério da Cultura, autarquia da maior 
importância às três áreas de concentração dos cursos graduação e pós-
graduação da Unidade. 
Na conjuntura atual, ainda temos que considerar o agravo dos efeitos de médio 
e longo prazo da pandemia Covid-19. Nossa comunidade, em todos os 
segmentos (discente, servidor e terceirizado), apresenta claros sinais dos danos 



psicológicos e materiais causados pelas rupturas, dores e descontinuidades dos 
últimos anos. Planos e perspectivas de muitas das pessoas que circulam e 
convivem nos espaços da EDTM passaram por mudanças drásticas. Temos 
observado que essas mudanças vêm nos afastando do melhor que a vivência e 
o espírito universitário nos oferecem. Por essas razões, as ações imediatas e 
futuras demandam cuidado e atenção redobrados, para que possamos recuperar 
a força necessária para seguir crescendo. 
 
Na última gestão, conquistamos a aprovação do nosso segundo Mestrado 
Acadêmico, o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio. 
Queremos, para além de apoiar da melhor forma as ações de fortalecimento de 
ambos os programas de pós-graduação da EDTM, incentivar a participação e 
contribuição da Museologia nessa dinâmica. Para isso, iremos promover um 
seminário acadêmico interno, que celebrará, em 2023, os dez anos de criação da 
nossa Escola e terá, como principal objetivo, divulgar e aproximar as tantas 
ações de excelência, de pesquisa e extensão, que vêm sendo realizadas pelos três 
departamentos da EDTM.  
 
O mesmo vale para os cursos de graduação. Não podemos ignorar o impacto 
profundo sobre os percentuais de evasão e a desmotivação latente entre 
os/as/es estudantes, situação observada por todo o território brasileiro. 
Sabemos que a defesa dos direitos conquistados pelo processo de 
redemocratização no Brasil não depende apenas das nossas ações de hoje, mas 
estará principalmente nas mãos daqueles e daquelas que estão em formação nas 
escolas e universidades espalhadas por todo o território nacional. Assim, nossa 
gestão implementará ações regulares de promoção da escuta e do acolhimento 
das demandas discentes. Acima de tudo, estará cotidianamente atenta e focada 
em recuperar o terreno perdido, nos últimos seis anos, no campo das relações 
frutíferas de ensino e aprendizagem. O estreitamento dos vínculos é meta 
fundante de um projeto coletivo, em que a construção colaborativa das nossas 
redes de atuação e apoio ganhará com a participação de todos vocês.  
 
Acreditamos, ainda, que juntos poderemos alcançar um lugar de maior destaque 
no território em que atuamos, ao promover e incentivar o reconhecimento das 
nossas ações por outros agentes, internos e externos à Universidade, da região 
de Ouro Preto e Mariana. 
 
Por fim, declaramos nosso entusiasmo em assumir a responsabilidade de dirigir 
a EDTM nos próximos quatro anos, diante dos desafios que não serão poucos, 
reafirmando nosso compromisso em defender e lutar para que as universidades 
federais brasileiras se mantenham públicas, gratuitas, inclusivas e referenciadas. 
Entendemos que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é o que 
garante a excelência acadêmica e o compromisso social perante a confiança que 
nos é depositada pela sociedade brasileira. 



 
 
Ouro Preto, 04 de outubro de 2022. 
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