UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Veterinária - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte / MG - 31.270-010
Fone: (31) 3409-2075 - FAX: (31) 3409-2080 - e-mail: dmvp@vet.ufmg.br
ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA
VETERINÁRIA PREVENTIVA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG,
REALIZADA EM 19/06/2013.
Pauta do dia:
1. Apreciação da ata da reunião de Câmara Departamental realizada em 27/05/2013;
2. Comunicações;
3. Homologação do resultado do Concurso Público de Professor Substituto - área:
Epidemiologia;
4. Apreciação da solicitação de férias do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato, no período
de 28/10/2013 a 11/11/2013;
5. Apreciação da solicitação de afastamento do país do Prof. Francisco Carlos Faria
Lobato, para Cairns/Austrália, no período de 18 a 27/10/2013;
6. Apreciação do parecer emitido ao projeto de pesquisa intitulado “Percepções e
estimativas de custos associados à mastite bovina em propriedades de exploração
leiteira de Minas Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Camila Stefanie Fonseca de
Oliveira.
Às dez horas e quinze minutos do dia 19 de junho de 2013, no Auditório do DMVP, reuniu-se
a Câmara Departamental sob a presidência do Senhor Chefe do Departamento, Professor
Israel José da Silva, com a presença dos seguintes membros: Prof. Pedro Lúcio Lithg Pereira,
Subchefe do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Francisco Carlos Faria
Lobato, Professor Titular; Nelson Rodrigo da Silva Martins e Paulo Roberto de Oliveira,
Representantes dos Professores Associados; Marcos Xavier Silva, Representante dos
Professos Adjuntos e a servidora Graciela Kunrath Lima, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos. Justificaram a ausência os Professores Andrey Pereira Lage,
Nivaldo da Silva e Romário Cerqueira Leite. O Prof. Antônio Maria Claret Torres não
justificou a ausência. Presentes também os professores convidados: Carlos Augusto Gomes
Leal, Danielle Ferreira de Magalhães Soares, Henrique César Pereira Figueiredo, Jenner
Karlisson Pimenta dos Reis e Kelly Moura Keller. Havendo quórum, o Professor Israel José
da Silva deu início à reunião colocando em apreciação a ata da reunião realizada em
27/05/2013, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fez as seguintes
comunicações: a) email do Colegiado de Pós-Graduação em Ciência Animal, informando que
foi aprovado em reunião ordinária do dia 28/05/2013 o pedido de credenciamento, junto ao
referido Colegiado, do Prof. Carlos Augusto Gomes Leal; b) Circ. nº 26/2013-GD que infoma
sobre o 3º Encontro de Graduação da Escola de Veterinária da UFMG; c) Circ. nº 27/2013GD que informa que a Escola de Veterinária disponibilizará um veículo com motorista,
diariamente, nos horários de 9 e 14 horas, para os Setores que necessitem entregar
documentos nas Unidades Acadêmicas e Administrativa do Campus Pampulha; d) Edital nº
27/2013-GD que convoca os Professores para inscrição e eleição dos Representantes junto à
Congregação da Unidade; e) Of. Circular CPPD.09/2013 que informa os procedimentos para
solicitação de afastamentos para capacitação; f) Of. nº 228/2013-GD que informa os novos
Diretor e Vice-Diretor Presidente da FEPMVZ; g) Circ. nº 29/2013-GD que comunica as
portarias da Escola de Veterinária que as solicitações de entrada nas dependências da Unidade
somente poderão ser acatadas se forem encaminhadas pela Diretoria da Escola; h) Processo
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Seletivo de Pesquisador Sênior para o Aquacen para divulgação no site da Escola de
Veterinária. Em seguida¸ o Prof. Israel José da Silva solicitou a inversão de pauta, o que foi
prontamente aprovado pelos membros da Câmara Departamental e na sequência foi
apreciada e aprovada a solicitação de férias do Prof. Francisco Carlos Faria Lobato, nos
períodos de 28/10/2013 a 11/11/2013 e de 30/12/2013 a 28/01/2014. Atendendo ao item 5 da
pauta foi apreciada e aprovada a solicitação de afastamento do país do Prof. Francisco
Carlos Faria Lobato, para Cairns/Austrália, no período de 18 a 27/10/2013. Logo após, foram
apreciados e aprovados o parecer emitido e o projeto de pesquisa intitulado “Percepções e
estimativas de custos associados à mastite bovina em propriedades de exploração leiteira de
Minas Gerais”, a ser desenvolvido pela aluna Camila Stefanie Fonseca de Oliveira. O
Presidente da Câmara Departamental solicitou e os membros da Câmara Departamental
aprovaram a inclusão fora de pauta e foram homologadas em bloco as seguintes
solicitações de afastamento: a) Prof. Romário Cerqueira Leite, no período de 27/06/2013 a
28/06/2013, para Petrolina/PB, aprovado ad referendum em 06/06/2013; b) Prof. Marcos
Xavier Silva, no período de 19/06/2013 a 23/06/2013, para Foz do Iguaçu/PR, aprovado ad
referendum em 11/06/2013; c) Prof. Nivaldo da Silva, no período de 20/06/2013 a
23/06/2013, para Realeza/PR, aprovado ad referendum em 18/06/2013. Foi apreciado e
aprovado o projeto intitulado “Perfil dos Centros de Recebimento de Animais Silvestres no
Brasil”, coordenado pelos Professores Danielle Ferreira de Magalhães Soares e Pedro Lúcio
Lithg Pereira. Na sequência foi apreciada e aprovada a solicitação de férias do Prof. Andrey
Pereira Lage, nos períodos de 02/09/2013 a 16/09/2013 e de 31/12/2013 a 29/01/2014. Dando
continuidade, foram apreciadas e aprovadas as solicitações de afastamentos do país do Prof.
Andrey Pereira Lage, para Milão/Itália, no período de 27/08/2013 a 01/09/2013 e para
Aberdeen/Escócia, no período de 17/09/2013 a 20/09/2013. Finalizando e antes de retomar a
pauta para apreciação do item 3 da pauta, o Prof. Israel José da Silva informou a todos que no
último dia de prazo para interposição de recurso contra o resultado do Concurso Público de
Professor Substituto - área: Epidemiologia, a candidata Soraia de Araújo Diniz, por meio de
seus procuradores, fez a interposição de um RECURSO ORDINÁRIO no qual solicita: 1.
sejam anulados todos os atos posteriores à constituição da Comissão Examinadora; e 2. após
constituir a nova Comissão Examinadora, sejam elaborados novos critérios de avaliação da
prova de títulos (BAREMA) e divulgados previamente, realizando-se novas provas, com os
candidatos devidamente inscritos e que o mesmo seja recebido, analisado e julgado
diretamente pela Câmara Departamental, nos termos das normas de regência. Após a leitura
do recurso, os membros da Câmara Departamental solicitaram que os membros da Comissão
Examinadora, que estavam presentes, fizessem os esclarecimentos dos fatos. O Prof.
Francisco Carlos Faria Lobato, membro da Comissão Examinadora do concurso em pauta,
pediu a palavra e esclareceu ponto a ponto todos os itens listados no Recurso Ordinário.
Primeiramente o Prof. Francisco Carlos Faria Lobato destacou a falta de respeito e ofensa aos
membros da Comissão Examinadora, da Câmara Departamental e ao Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva arguidos no referido recurso. Em seguida abordou
pontualmente todas as alegações contidas na peça recursal:
1. A referida seleção é um Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital n.º 250/2013
publicado no Diário Oficial da União em 07/05/2013, portanto, uma das formas de seleção
é a análise de Curriculum vitae (Prova de Títulos). Considerando que a referida vaga é
para o cargo de Professor Substituto, regido pela Lei 8.745/1993, e o objetivo da
contratação é único e exclusivamente para ministrar aulas, a Banca Examinadora, a fim de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

garantir a lisura e a transparência na referida seleção, elaborou os critérios objetivos
(Barema) da Prova de Títulos, de acordo com a disposição de valores máximos para cada
quesito da análise de currículos, previamente estabelecidos pela Câmara Departamental,
aprovados em reunião do dia 14/12/2012 (Art. 30 e parágrafos da Resolução
Complementar nº 02/2013), e, ato seguido, divulgou-os a todos os candidatos, garantindo
assim a transparência, a impessoalidade e a moralidade arguidas pelo citado recurso;
A Resolução Complementar nº 02/2013, de 07 de fevereiro de 2013, define que é
prerrogativa da Comissão Examinadora a elaboração dos critérios de análise de cada
quesito para a Prova de Títulos (Barema), art. 30, §3º. Portanto, dispensa assim, a sua
publicação em Edital, uma vez que a referida Comissão Examinadora só é instalada na
abertura dos trabalhos, isto é, na data e hora de início do certame;
Como dito anteriormente, a “tabela de pontuação máxima dos quesitos da Prova de
Títulos”, previamente aprovada em reunião de Câmara Departamental, realizada no dia
14/12/2009 e registrada em ata, não é entregue aos candidatos no ato de inscrição;
A seleção, de que trata o Edital n.º 250/2013 publicado no Diário Oficial da União em
07/05/2013, visa a contratação de Professor Substituto e não de um professor com
atribuições de Pesquisador, assim sendo, contabilizar a mesma pontuação para títulos de
Pós-Doutorado “(Pós-Graduação Stricto sensu)” e de Especialista “(Pós-Graduação Lato
sensu)” é, mais uma vez, prerrogativa intransferível da Comissão Examinadora,
considerando o objetivo do concurso;
Ressaltou que no concurso em tela não houve a apresentação de seminários, como forma
de seleção prevista em Edital, conforme alega incompreensivelmente a candidata
recorrente, e, em respeito aos Princípios Constitucionais de Imparcialidade e de
Moralidade, informou a todos que a apresentação da Prova Didática com a arguição de
todos os candidatos foram devidamente gravadas;
Descabida, ofensiva e desrespeitosa é a acusação de que a composição efetiva da
Comissão Examinadora não foi divulgada, publicamente e em tempo hábil, e que a
comunicação aos respectivos membros tenha sido feita de maneira inoficiosa. A Câmara
Departamental, em reunião realizada no dia 29/04/2013, em sessão pública, cuja ata
encontra-se devidamente publicada no endereço eletrônico da Escola de Veterinária e
disponível na Secretaria do Departamento para qualquer cidadão que a solicitar, aprovou a
constituição da referida Comissão Examinadora, titulares e suplentes, como determina a
norma. Todos os membros, titulares e suplentes, foram comunicados oficialmente, de
acordo com os preceitos legais;
Informou que o material utilizado na apresentação da Prova Didática dos candidatos é de
livre escolha dos próprios candidatos. O Departamento adota a posição de que o seu
material de estudo é de domínio público, contribuindo assim para a pesquisa e o
desenvolvimento científico. Em consulta a alguns Professores da área de Epidemiologia,
foi confirmado que a disponibilidade de material de didático e demais informações, seja
de caráter pedagógico ou científico, é facilitado a todos que o necessitem, tendo em vista a
relevância da área na Saúde Pública do Estado Brasileiro;
A Comissão Examinadora durante seu trabalho de avaliação da Prova Didática com
arguição é livre para questionar os candidatos durante a realização da referida prova. A
formulação das perguntas aos candidatos, durante a prova didática, assim como a
avaliação das repostas é prerrogativa absoluta e inquestionável da Comissão
Examinadora;
Página 3 de 5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Veterinária - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte / MG - 31.270-010
Fone: (31) 3409-2075 - FAX: (31) 3409-2080 - e-mail: dmvp@vet.ufmg.br
9. Cabe ainda mais, ressaltar a indignação da Comissão Examinadora ante o despautério da
recorrente quando afirma que “por derradeiro, para registrar a total ausência de
ISONOMIA nas condições que foram submetidos os candidatos é que sem qualquer
justificativa ou fundamentação legal, a Comissão Examinadora criou, a seu critério, dois
grupos distintos, que deveriam se apresentar em dias distintos, para apresentação da
prova didática com arguição, mesmo sendo diminuto/pequeno o número de candidatos
inscritos, ou seja, FORAM PROVAS DIFERENTES para dois grupos de candidatos em
dias distintos”. Ora, a Resolução Complementar nº 02/2013, de 07 de fevereiro de 2013,
que revoga a Resolução Complementar nº 02/2010 da UFMG, citada pela recorrente como
argumento à sua acusação, informa exatamente a possibilidade, a critério da Comissão
Examinadora, de agrupar os candidatos em blocos para fins de sorteio de ponto e da
realização da Prova Didática, garantindo a todos os candidatos, pelo menos, vinte e quatro
horas antes do início da Prova (Art. 34 e parágrafos da Resolução Complementar nº
02/2013), o que foi inteiramente respeitado pela Comissão Examinadora, conforme pode
ser verificado nas atas do referido concurso. A decisão de agrupar os candidatos em dois
blocos para a realização da prova didática, com o respectivo sorteio do ponto para cada
bloco 24 horas antes da realização da prova, visou principalmente a isonomia, a
transparência e a melhor avaliação dos candidatos na referida prova, tendo em vista que o
cansaço físico e mental dos candidatos em espera e dos membros da Comissão
Examinadora, poderia colocar em risco a lisura, a retidão e a integridade do concurso em
tela. Essa medida, longe de ser aleatória, ilegal e discriminatória, como alega a recorrente,
teve, portanto como objetivo, único e exclusivo, resguardar o conforto dos candidatos
antes da prova e, igualmente, da Comissão Examinadora;
10. A “Tabela-Limite” mencionada na peça recursal foi integralmente observada, como pode
ser verificado no BAREMA utilizado e publicamente divulgado, possibilitando a análise
objetiva nas avaliações curriculares, evitando o uso da subjetividade;
11. A candidata Maria Helena Franco Morais obteve nota quantitativamente e
objetivamente calculada de 100 pontos, pois possuía a titulação completa e
comprovada, conforme exigido pelo Edital, pontuando integralmente os quesitos da
“Tabela de valores”, inclusive com pontuação excedente que, por atingir o limite máximo
de cada quesito, a contabilização de certos critérios foi desnecessária;
12. Causou tremenda estranheza a afirmação da recorrente, na qual diz textualmente que “tal
fato não se confirma diante do currículo e da documentação comprobatória que a
candidata apresentou à Comissão do Concurso”. Considerando que a interponente
solicitou as cópias da documentação do concurso em 14/06/2013 e até a data de realização
desta reunião, obedecendo aos prazos legais, tais cópias ainda não haviam sido
disponibilizadas, como a candidata recorrente teve acesso à respectiva documentação
para uma afirmativa de tamanho teor? A afirmativa é leviana ou, se não, haverá que se
investigar o fato;
13. Outro ponto que, igualmente, causa estranheza na peça recursal é o questionamento que a
candidata recorrente faz à arguição, pela Comissão Examinadora na prova didática, de
outros candidatos, já que conforme preceitua o art. 23, §2º da Resolução Complementar nº
02/2013, de 07 de fevereiro de 2013, os demais candidatos estão impossibilitados de
assistir a apresentação dos seus concorrentes. Como a candidata recorrente teve acesso às
perguntas feitas pela Comissão Examinadora aos seus concorrentes?
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14. Finalizando, a Comissão Examinadora entende que os termos em foi posto o recurso
impetrado pela candidata recorrente ofende, ultraja e denigre não só a Comissão
Examinadora, mas em igual teor o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, a
Escola de Veterinária e a Universidade Federal de Minas Gerais. No discurso acusativo,
infundado e inescrupuloso, do presente recurso denota a total ignorância e, igualmente, o
desprezo cabal pelas regras e os tramites institucionais que regem cotidianamente
instituições acima citadas.
Diante da exposição esclarecedora de todos os pontos recorridos, o Prof. Israel José da Silva,
colocou em votação o provimento ou não do Recurso Extraordinário. Ressaltou que para o
computo do resultado da votação seria considerado o Parágrafo único do art. 127, do
Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, que dispõem: “excluídos os
membros impedidos de participar, o quórum exigido para deliberação será automaticamente
ajustado”. Os membros da Câmara Departamental negaram provimento ao referido Recurso,
por 04 (quatros) a favor da negação de provimento e 03 (três) abstenções, dos Professores
Francisco Carlos Faria Lobato e Pedro Lúcio Lithg Pereira, por serem membros da Comissão
Examinadora e o Professor Marcos Xavier Silva. Considerando a falta de fundamentos e as
inverdades do Recurso Ordinário, conforme elucidado e documentado pelos membros da
Comissão Examinadora, o Presidente da Câmara Departamental, colocou em apreciação o
item 3 da pauta, fazendo a leitura da ata do julgamento final de concurso público para
Professor Substituto, na área de Epidemiologia, realizado no período de 03 a 06 de junho de
2013, conforme Edital nº 250/2013, publicado no D.O.U. em 07 de maio de 2013. A
Comissão Examinadora aprovou os candidatos MARIA HELENA FRANCO MORAIS,
VALDELAINE ETELVINA MIRANDA DE ARAÚJO, ANA CRISTINA PASSOS DE
PAIVA BELLO, SORAIA DE ARAÚJO DINIZ, RAFAEL ROMERO NICOLINO e
CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, como 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares,
respectivamente. O Prof. Israel José da Silva colocou em votação a homologação do
concurso, o qual foi homologado pelos membros da Câmara Departamental em votação direta
por 04 (quatros) votos a favor da homologação do concurso e 03 (três) abstenções, dos
Professores Francisco Carlos Faria Lobato e Pedro Lúcio Lithg Pereira, por serem membros
da Comissão Examinadora e o Professor Marcos Xavier Silva. 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 dato e assino, juntamente com o Presidente da Sessão que presidiu a reunião e, após a sua
aprovação pelos membros da Câmara Departamental, pelos demais presentes. Belo Horizonte,
19 de junho de 2013.

______________________________________
ISRAEL JOSÉ DA SILVA
Chefe do Departamento
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