ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, REALIZADA EM 24.09.2012.

Pauta do dia:
1. Apreciação e julgamento do recurso interposto pelo candidato Fabio Ribeiro Braga
contra o resultado do concurso público para Professor Adjunto, na área de Doenças
Parasitárias dos Animais Domésticos na área de Helmintoses Veterinárias, realizado nos
dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012, conforme Edital nº 817/2011, publicado no D.O.U.
em 29/12/2011;
2. Apreciação e julgamento do recurso interposto pelo candidato Arildo Pinto da Cunha
contra o resultado do concurso público para Professor Adjunto, na área de Doenças
Parasitárias dos Animais Domésticos na área de Helmintoses Veterinárias, realizado nos
dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012, conforme Edital nº 817/2011, publicado no D.O.U.
em 29/12/2011;
3. Homologação do resultado do concurso público para Professor Adjunto, na área de
Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos na área de Helmintoses Veterinárias,
realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012, conforme Edital nº 817/2011, publicado
no D.O.U. em 29/12/2011.

Às quatorze horas e sete minutos do dia 24 de setembro de 2012, na sala B 209, reuniu-se a
Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor Israel
José da Silva, com a presença dos seguintes membros: Pedro Lúcio Lithg Pereira, Subchefe do
Departamento, Romário Cerqueira Leite, Rômulo Cerqueira Leite, Professores Titulares; José
Sérgio de Resende, Representante Suplente dos Professores Associados, Paulo Roberto de
Oliveira, Representante dos Professores Associados; Luciano dos Santos Rodrigues,
Representante Suplente dos Professores Adjuntos, Antônio Maria Claret Torres, Professor
Assistente; a servidora Grazielle Cossenzo Florentino Galinari, Representante Suplente dos
Servidores Técnico-Administrativos e a representante discente Prhiscylla Sadanã Pires. Presentes
também os professores convidados: Andrey Pereira Lage, Danielle Ferreira de Magalhães
Soares, Jenner Karlisson Pimenta dos Reis, João Paulo Amaral Haddad, Marcos Bryan
Heinemann e Nelson Rodrigo da Silva Martins. Havendo quórum, o Professor Israel José da
Silva deu início à reunião colocando em análise a admissibilidade dos recursos interpostos pelos
candidatos Fabio Ribeiro Braga e Arildo Pinto da Cunha contra o resultado do concurso
público para Professor Adjunto, na área de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos na
área de Helmintoses Veterinárias, realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012, conforme
Edital nº 817/2011, publicado no D.O.U. em 29/12/2011. Os recursos foram admitidos pela
maioria dos membros da Câmara Departamental por atender aos requisitos do art. 56 caput, §1º,
§2º e §3º da Resolução Complementar nº 02/2010, de 11 de novembro de 2010, do Conselho

Universitário da UFMG, e por considerar procedentes as alegações dos recorrentes. Os
professores Romário Cerqueira Leite e Rômulo Cerqueira Leite se posicionam contra a
admissibilidade dos recursos e se justificaram. O Prof. Romário Cerqueira Leite disse que o
concurso encontra-se em andamento e discordava das alegações feitas pelos candidatos.
Confirmou que os erros aconteceram, mas acreditava que a banca poderia ser convocada para
esclarecimentos e correções. O Prof. Rômulo Cerqueira Leite argumentou dizendo que achava
que o concurso foi realizado da maneira correta, que a banca tem alto conhecimento na área e
que agiu de forma a não favorecer nenhum candidato. A partir desse momento, o Prof. Israel
José da Silva explicou a todos sobre os questionamentos feitos ao concurso realizado e destacou
alguns pontos argumentados nos recursos, tais como, a falta de justificativa sobre o parecer final
que deveria ter sido elaborada pela Comissão Examinadora conforme previsto no ar. 48,
parágrafo único da Resolução Complementar nº 02/20101 e os problemas formais apresentados
no julgamento dos títulos que, após a divulgação dos critérios utilizados pela Comissão
Examinadora, não era possível avaliar como os candidatos atingiram tal pontuação. Fez a leitura
do parecer (que segue anexo a esta ata) emitido pela comissão indicada pela Câmara
Departamental em 10/09/2012 para auxiliar o julgamento dos recursos, no qual apontava como
resultado final de sua análise a seguinte recomendação: “com base no exposto, esta Comissão,
por considerar que houve erro processual, recomenda a anulação do concurso público para
Professor Adjunto, na área de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos na área de
Helmintoses Veterinárias, a que se refere este processo, considerando o cuidado com que o
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da EV/UFMG pauta a realização de seus
concursos de forma transparente e com lisura plena, no concerto institucional e para com os
candidatos.” (grifo nosso). Após a leitura iniciou-se ampla discussão e o Prof. Antônio Maria
Claret Torres disse que concordava com o parecer da comissão e ainda apontou falhas na
elaboração do edital. O Prof. Romário Cerqueira Leite disse que acreditava que os erros
existiram, mas reafirmou que o assunto seria resolvido com a reconvocação da banca
examinadora para terminar o trabalho iniciado nos dois itens questionados no concurso. O Prof.
Andrey Pereira Lage solicitou a palavra e disse que ia se abster de todos os comentários com
relação à área do concurso e que compartilhava dos comentários do Prof. Antônio Maria Claret
Torres juntamente com a conclusão apresentada no parecer da comissão consultiva. Disse que se
preocupava com a detecção dos erros e a consequente tentativa de forçar essa aceitação. Apontou
que há erros processuais, e na sua visão não há possiblidade de a Câmara aceitá-los. Afirmou que
não estava julgando mérito e nem a competência da banca examinadora e sim os erros
apontados. O Presidente da sessão, Prof. Israel José da Silva, apontou as graves distorções entre
as notas, tendo em vista os critérios de pontuação divulgados pela banca examinadora. O Prof.
Rômulo Cerqueira Leite sugeriu que os membros da comissão examinadora fossem ouvidos para
que esclarecem os critérios utilizados, sugestão que foi recusada pela Câmara Departamental
após extensas discussões, nas quais chegou-se a conclusão de que esses esclarecimentos
deveriam ter sido apresentados claramente no momento da realização do concurso bem como na
elaboração e divulgação dos critérios utilizados e que a banca examinadora deveria ainda ter
apresentado as devidas justificativas das pontuações dos candidatos no momento da divulgação
do resultado final do concurso. O Prof. Antônio Maria Claret Torres sugeriu ao Presidente da
sessão que desse voz a todos os presentes, membros da Câmara Departamental e convidados,
para que se expressassem e apresentassem seus argumentos e posicionamentos. O Prof. José

Sérgio pediu a palavra e disse reconhecer que houve erros, acredita que com base no que foi
apresentado os mesmos são insanáveis. A representante discente Prhiscylla Sadanã Pires
solicitou a palavra para lembrar a Câmara que não tem como julgar mérito e somente a
legalidade ou não do concurso. O Prof. Israel José da Silva acatou a sugestão do Prof. Antônio
Maria Claret Torres e abriu a palavra para que todos se manifestassem. O Prof. Rômulo
Cerqueira Leite iniciou argumentando que não há concurso perfeito e todos os candidatos
reprovados têm algo a reclamar. O argumento que ele considera válido é a falta de
fundamentação prevista na resolução, mas que é possível sanar essa lacuna. Disse acreditar que o
concurso deveria ser homologado solicitando as correções necessárias. Dando continuidade o
Prof. José Sérgio de Resende disse acreditar que houve falha na interpretação e que todos
deveriam se ater a questão inicial sobre a anulação ou não, porque as questões apresentadas nos
recursos seriam resolvidas diante dessa decisão. Posicionou-se adotando o parecer da comissão e
disse acreditar que não se deveria aproveitar algo parcialmente, quando já há vício na origem.
Com a palavra, o Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins declarou que não é membro da Câmara,
portanto, não tem voto, mas acreditava que a banca examinadora poderia ter eliminado os
candidatos que não atenderam ao edital e como não o fizeram houve um erro de decisão por
parte dos membros da banca examinadora. O Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira declarou que
concordava com o Prof. Nelson Rodrigo da Silva Martins e acrescentou que em razão do não
cumprimento da norma os vícios apontados não poderiam ser sanados. E uma vez que
reconhecidas as irregularidades e ilegalidades alegadas pelos recorrentes era a favor de anulação
total do concurso. A representante dos servidores técnico-administrativos, Grazielle Cossenzo
Florentino Galinari, informou que se reuniu por duas vezes com os servidores técnicoadministrativos e que a posição dos mesmos era pela anulação total do concurso. O Prof. Paulo
Roberto de Oliveira disse concordar com o parecer da comissão e que estava a favor da anulação
total do concurso uma vez que, se o Departamento quer transparência em seus atos essa seria a
medida mais correta. O Prof. João Paulo Amaral Haddad disse que os erros na origem
impactaram nos questionamentos dos candidatos e devido a esses erros, vários outros possíveis
candidatos não se inscreveram no certame e que era a favor da anulação do concurso. O Prof.
Jenner Karlisson Pimenta dos Reis voltou ao edital e lembrou que o mesmo tem que ser mais
claro e objetivo para que não gere interpretações diversas. Lembrou que o Departamento deve ter
uma postura cautelosa para que seja preservado. Disse que o erro do edital foi de redação e não
de intenção e que com base no parecer da comissão era pela anulação total do concurso. Com a
palavra a Profª. Danielle Ferreira de Magalhães Soares se absteve de discursar sobre o assunto. O
Prof. Luciano dos Santos Rodrigues expôs a situação dos candidatos e disse que não há que se
questionar a banca examinadora e ainda reforçou a tese do Prof. João Paulo Amaral Haddad em
relação ao edital. Ao final disse concordar com o parecer da comissão. A representante discente
Prhiscylla Sadanã Pires expôs que não teve como se reunir com os alunos e isso motivou sua
decisão baseada nos documentos apresentados, concordando com a tese do candidato recorrente
Arildo Pinto da Cunha quanto a falta de fundamentação pela banca examinadora, prevista na
Resolução Complementar nº 02/2010. Disse que o edital foi limitante aos demais candidatos
tendo em vista a ênfase solicitada e que era a favor da anulação total do concurso. O Prof.
Marcos Bryan Heinemann disse que como há erro processual o concurso deve ser anulado. O
Prof. Andrey Pereira Lage disse que não há questionamentos quanto a idoneidade da banca

examinadora e de todos os candidatos. Informou que não tem afinidades com nenhum deles e
que como há erros nos critérios objetivos e não nos subjetivos era a favor da anulação total do
concurso. O Prof. Antônio Maria Claret Torres disse que concordava com os demais e afirmou
reconhecer o erro técnico e que o Departamento deveria se espelhar na legislação de concurso
público para corrigir possíveis falhas. O Prof. Romário Cerqueira Leite disse que falhas eram
sanáveis e que haveria o risco de perda da vaga. Afirmou que o critério de ampliação de vagas
para cada segmento do Departamento, desde muito tempo atrás e especificamente nas Doenças
Parasitárias, baseou-se na alocação de pessoal especializado e que a atual vaga em disputa era
sim, para preencher a lacuna deixada pela aposentadoria do Prof. José Oswaldo Costa,
Helmintologista. Informou que do ponto de vista formal do edital, reconhecia o erro quanto a
análise da titulação e que não considerava que o concurso estava encerrado. Informou que era a
favor da homologação do concurso. O Prof. Andrey Pereira Lage solicitou a palavra e
argumentou, contestando ao Prof. Romário Cerqueira Leite, que o concurso tinha-se
efetivamente encerrado no momento da promulgação pública dos resultados pela banca
examinadora, lendo para tanto os arts. 481 e 492 da Resolução Complementar nº 02/2010, de 11
de novembro de 2010, do Conselho Universitário. O Prof. Israel José da Silva informou que não
tem envolvimento com os candidatos, não era da área do concurso e citou uma decisão do
Conselho Universitário que anulou um concurso em razão da falta de fundamentação prevista na
Resolução Complementar nº 02/2010. Disse que era a favor da anulação total do concurso. A
partir das exposições, a Câmara Departamental deliberou por colocar em apreciação a
homologação ou não do concurso público para Professor Adjunto, na área de Doenças
Parasitárias dos Animais Domésticos na área de Helmintoses Veterinárias, tendo em vista a falta
do parecer final que deveria ter sido elaborado pela Comissão Examinadora conforme previsto
no ar. 48, parágrafo único da Resolução Complementar nº 02/20101; os problemas formais
apresentados no julgamento dos títulos que, após a divulgação dos critérios utilizados pela
Comissão Examinadora, não é possível avaliar como os candidatos atingiram tal pontuação. Em
seguida, Prof. Israel José da Silva submeteu à Câmara Departamental a votação final. Realizada
a votação, a Câmara recusou a homologação do concurso em pauta e, consequentemente,
deliberou por sua anulação total, pelos motivos acima expostos, obtendo-se 8 (oito) votos
contrários à homologação do concurso acima referido e sua consequente anulação total e 2 (dois)
votos a favor da homologação do referido concurso, emitidos pelos Professores Romário
Cerqueira Leite e Rômulo Cerqueira Leite. Nada mais havendo a tratar, o Professor Israel José
da Silva encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Renata Martins
Pelli Canhestro, Secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que será assinada por mim,
pelo Chefe do Departamento que presidiu a reunião e pelos demais presentes. Belo Horizonte, 24
de setembro de 2012.

_______________________________________
RENATA MARTINS PELLI CANHESTRO
Secretária do Departamento

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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Art. 48 - Após a promulgação do resultado, será elaborado o Parecer Final da Comissão Examinadora, que conterá,
obrigatoriamente:
I - os quadros de notas e médias atribuídas pelos Examinadores, individualmente, a cada candidato, com a
identificação nominal de todos os concorrentes e dos Examinadores;
II - a relação nominal dos candidatos aprovados;
III - o(s) nome(s) do(s) candidato(s) indicado(s) para assumir a(s) vaga(s) em Concurso.
Parágrafo único. O Parecer Final da Comissão Examinadora deverá registrar a justificativa de cada um dos seus
componentes, para as notas atribuídas aos candidatos, avaliados individualmente.
2
Art. 49 - O Secretário da Comissão Examinadora lavrará ata de cada prova e sessão do Concurso, as quais serão
assinadas por todos os membros da referida Comissão.
Parágrafo único. Concluídos os trabalhos e lavradas as atas, a Comissão Examinadora divulgará os resultados em
sessão pública final, em horário e data que serão comunicados aos candidatos, durante a realização do Concurso.

