
RESPOSTA DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNACAO TEMPORARIA DE 
PROFESSORES DE EDUCACAO SUPERIOR EM UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE DO  ESTADO  DE
MINAS GERAIS - UEMG PARA O ANO DE 2017

EDITAL 017/2017 - IBIRITÉ

CANDIDATO: MARINA APARECIDA PIMENTA DA CRUZ CORREA

VAGA: 2 DECISAO: DEFERIDO

CONTESTACAO: 

RECURSO CONTRA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EM UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE DO

ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG – ANO DE 2017

Ref: Recurso contra decisão relativa ao Processo Seletivo Simplificado para Designação de Temporária de

Professores, publicado no Edital número 017 – 2017, realizado para a Unidade Ibirité

Candidato: Marina Aparecida Pimenta da Cruz Correa          Vaga: 02 

Ilm. º Sr. (a). Presidente da Comissão Responsável pela avaliação de corpo docente para atender o Edital

número 017 de 2017 

Eu, Marina Aparecida Pimenta da Cruz Correa, RG MG 7563216, requerente da inscrição para concorrer

uma vaga no Processo Seletivo Simplificado para designação temporária de Professor de Educação

Superior em Unidades Acadêmicas da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – Ano de 2017

(Campus – Ibirité) regulamentado pelo Edital 017 de 2017, vaga 02, para as disciplinas Sociedade,



Educação e tecnologias e Orientação de TCC apresento recurso junto à Comissão Examinadora da

Unidade Acadêmica pelos fatos e fundamentos a seguir: 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: O presente recurso é tempestivo, visto que observa o item 7.1 do

Edital 7, ou seja, “dois dias úteis, a contar da publicação do Quadro de Classificação”. Uma vez que o

resultado parcial foi divulgado na última sexta-feira (03 de fevereiro) no final do dia, o prazo encerra no dia

07 de fevereiro (terça-feira). Informação confirmada pela banca Examinadora em ligação telefônica no

Setor de Recursos Humanos da UEMG hoje as 11:31 horas. 

Link da publicação do resultado: 

http://intranet.uemg.br/designacao/arquivos/Arq20170203164429.pdf

AS DECISÕES OBJETO DA CONTESTAÇÃO SÃO:

O presente recurso irá contestar diversos aspectos do presente Processo Seletivo Simplificado para a

designação de Professor com o fito de manter a lisura e legalidade no referido processo, e os pontos

contestados são:

1.	Identificação de dois itens no edital (1 e 2.2) que devem fazer parte do critério de seleção dos

candidatos por parte da comissão avaliadora, visto que a comissão não pode estabelecer critérios

diferenciados da comissão organizadora do edital, uma vez que o edital é a lei do processo de designação

e isso impacta diretamente no resultado da designação e na transparência do processo;

a)	O primeiro (item 1 do edital) que determina qual a formação mínima exigida dos candidatos a título de

Graduação (Ciência da Informação e áreas afins) e Pós Graduação (Educação, Ciência da informação ou

áreas afins); 

b)	O segundo (item 2.2 do edital) que especifica que a formação tem que ser na área da disciplina. 

Portanto, a comissão precisa prestar esclarecimentos acerca da análise dos dois itens no critério de

avaliação da candidata. 



2.	Ausência de dispositivo no edital no que tange ao que se considera ÁREA AFIM. Apesar do edital

especificar na nota de rodapé do quadro (item 1) que a área afim será de acordo com a tabela CAPES –

CNPQ, o instrumento citado não define objetivamente em seus instrumentos quais disciplinas são

consideradas áreas afins. Foi formalizada uma consulta no Ministério da Educação, visto que não existe

um documento que específica esse item, e, o edital não deixa claro esse item, o que prejudica a aferição

objetiva da banca, prejudicando a lisura do resultado do processo de designação; 

3.	Revisão da Decisão da banca: Candidata desclassificada de acordo com o item 2.2 do Edital; 

4.	Falta de coerência da banca no processo de classificação do edital e revisão da classificação de

candidatos considerados aprovados no processo seletivo simplificado para a designação temporária;

5.	Falta de divulgação na página da UEMG ou Diário Oficial da indicação dos professores que compõe a

Comissão Examinadora que irá julgar o processo seletivo. A ausência de transparência nessa informação

compromete a imparcialidade e lisura do processo seletivo; 

PARECER DA BANCA: 

Deferido Parcialmente:

Considerado o recurso impetrado pela candidata, a banca examinadora observa que a definição de  área

afim não se baseia em uma análise descontextualizada e mecânica da tabela de áreas da Capes, nem

assim poderia ser. O item 2.2 do Edital, ao fazer referência à tabela CAPES, o faz com o intuito de

indicá-la como uma das referências para avaliação da titulação apresentada pelos candidatos, mas não a

única.

A classificação como área afim deve partir de critérios acadêmicos e teóricos, como é de praxe nos

concursos públicos para provimento de cargos de professor de ensino superior. Note-se que no próprio

concurso público para professores de educação superior da UEMG (EDITAL SEPLAG/UEMG Nº. 08 /2014,

de 28 de novembro de 2014), há referência a áreas afins como critério de classificação.

A alegação da candidata quanto a afinidade de sua titulação à área de conhecimento não se suporta do

ponto de vista teórico-acadêmico. O fato do Direito e as Ciências da Informação encontrarem-se dentro da

mesma grande área de avaliação de conhecimento na Tabela Capes não os torna áreas afins. Ora, seria



um grave equívoco considerarmos, por exemplo, que um curso de pós-graduação em Demografia (que

também é classificado dentro da grande área Ciências Sociais Aplicadas), seja considerado como área

afim do Direito. Por outro lado, as áreas de Ciência Política e de Sociais e Humanidades, embora

encontrem-se em áreas de conhecimento distintas na tabela capes, podem sim ser consideradas áreas

afins quanto ao seu objeto de estudo.

Logo, para fins de reclassificação dos candidatos, adotou-se o conceito de área afim considerando-se a

afinidade da titulação (graduação e pós-graduação) apresentada pelos candidatos em relação ao campo

de conhecimentos das Ciências da Informação (graduação) e Ciências da Informação ou Educação

(Pós-graduação) e às disciplinas que compõem o edital. Desta maneira, todos os candidatos que possuem

graduação em área que não seja nas Ciências da Informação ou áreas afins foram considerados

desclassificados, sendo o mesmo procedimento adotado em relação à exigência de área de formação na

pós-graduação.

Além disso, o primeiro item do edital que determina qual a formação mínima exigida dos candidatos a título

de graduação estabelece que esta formação será em “Ciências da Informação ou áreas afins”. O

entendimento da candidata respalda-se na no valor da conjunção e não ou. O uso da conjunção não foi

observado pela candidata ao se referir ao item 1.1.

A discussão de Sociedade, Tecnologia e Informação em cursos de formação de professores se dá na

convergência das áreas supracitadas e a relação entre as áreas está expressa na ementa dos cursos. 

Em relação a composição da banca de designação segue: Professora Me. Fernanda de Jesus Costa;

Professora Me. Welessandra Aparecida Benfica; Professor Dr. Emannuel Duarte Almada, todos docentes

efetivos da Unidade Ibirité.

Diante dos argumentos apresentados a Comissão realizou uma nova classificação dos candidatos.

Belo Horizonte, 9 de Fevereiro de 2017

COMISSAO EXAMINADORA


