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EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO AO MAGNÍFICO  REITOR DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, REQUERENDO

PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O CONTEÚDO

COBRADO NOS VESTIBULARES DA INSTITUIÇÃO ASSIM EVITANDO A

COBRANÇA DE TENDÊNCIAS IDEOLÓGICAS NO CERTAME

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente ao

Magnífico Reitor da Universidade Estadual do Ceará para que adote providências no sentido de evitar que o conteúdo cobrado nos

vestibulares da instituição cobrem dos candidatos tendências ideológicas.

Justificativa:

A denúncia encaminhada ao gabinete do Deputado André Fernandes indica que a prova do vestibular 2022.1 da Universidade

Estadual do Ceará, traz em seu bojo questões que apresentam assertivas indicadas como corretas que manifestam tendência

ideológica, e só podem ser consideradas corretas ou erradas partindo do pressuposto que o candidato tem a mesma visão

ideológica favorecida na prova.

Sabemos que dentre os princípios que norteiam os atos administrativos está o da impessoalidade, que desta forma determina o

dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a

particulares, inclusive do próprio agente, no exercício da função administrativa.

A questão que mais deixa transparecer o cunho ideológico das assertivas escolhidas como corretas é a de número 76 do caderno de

prova nº 1, vejamos:

76. O tema gênero e sexualidade, atualmente, é mote de muitos debates acalorados e polêmicos na sociedade brasileira. Porém, é

forçoso reconhecer a pertinência desses debates a favor de mais inclusão social para o convívio em uma sociedade que deve prezar

por valores democráticos como os das liberdades individuais. Em tempo, partindo de uma compreensão geral das ciências sociais,

gênero e sexualidade são produtos da relação entre a subjetividade individual (algo que é de cada pessoa) e a cultura (questão

coletiva). Assim, o “ser homem”, o “ser mulher” e as orientações sexuais passam pelo crivo intrincado de decisões pessoais e

socioculturais. E essa perspectiva das ciências sociais em torno do tema aponta para o melhor convívio nas democracias

contemporâneas.

Assim, considerando o tema gênero e sexualidade nas ciências sociais, avalie as proposições a seguir:

I. A sigla LGBTQIA+ procura representar, da forma mais inclusiva possível, os diferentes modos de ser e de se orientar pelo gênero

e sexualidade.
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II. As livres expressões da sexualidade causam prejuízos para a liberdade sexual de todos aqueles que não se enquadram nessas

formas indefinidas de gênero.

III. Nem a cultura nem questões psicológicas conseguem mudar o fato biológico natural que distingue o que significa ser do sexo

masculino ou do sexo feminino.

IV. A sociodiversidade de gêneros e de orientações sexuais ainda hoje enfrenta os males dos preconceitos que julgam como

anormais as pessoas não heterossexuais.

Está correto o que se afirma somente em 

A) II e III. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III.

A opção que o candidato deve marcar como correta para obter pontuação é a alternativa “c”, desta forma, evidenciando a cobrança

de uma visão ideológica como critério de aprovação.

Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios da população cearense.

Sala das Sessões, 23 de Novembro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
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Entrada Legislativo: 23.11.2021

Data Leitura do Expediente: 24.11.2021
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