
Notícia de possíveis irregularidades (fraude no ingresso concurso vestibular) na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul com possíveis desdobramentos na esfera criminal dos 

envolvidos 

Trata-se de um caso de indício de irregularidade no ingresso em curso de graduação da UFRGS 

na violação de regras do edital do concurso vestibular da UFRGS 2020/1 por parte do Reitor 

Carlos André Bulhões Mendes e do Pró-reitor de Relações Institucionais e Inovação Geraldo 

Pereira Jotz. O caso é relatado em documento SEI de pedido de esclarecimentos emitido pela 

Vice-Reitora da UFRGS (Processo SEI 23078.537582/2021-10) de acesso público, anexo a esse 

relato, com inteiro teor. 

De acordo com o descrito nesse documento, através de atos administrativos, o reitor e o pró-

reitor determinam que um recurso extemporâneo seja acatado e com isso o demandante seja 

matriculado em curso da UFRGS mesmo essa pessoa não tendo cumprido os requisitos previstos 

no edital, quais sejam, apresentação de documentação de comprovação de ser oriunda de 

família de baixa renda. Ou seja, eles determinam que tal matrícula seja realizada à revelia das 

regras do edital do vestibular que são impostas a todas as pessoas que pleiteiam a uma vaga na 

universidade, caracterizando tratamento preferencial a essa pessoa, e não isonômico aos 

demais candidatos. Importante ainda destacar que esse caso não se confunde com outros de 

caso fortuito de perda de prazo, como extravio de documentos pelos correios, por exemplo, 

casos inclusive que a justiça deu ganho de causa aos demandantes. No caso em tela, a pessoa 

teve diversas oportunidades (dentro dos limites legais) de se manifestar e sanar os problemas, 

mas não o fez (Conforme detalhado nos documentos emitidos pela Comissão de Ingresso, 

páginas 11 a 13 e páginas 15 a 16 do processo anexo). 

Nota-se vários aspectos estranhos nesse caso, quais sejam: 

1) Da competência do Pró-Reitor de Relações Institucionais e Inovação (PROIR) para dar aval 

emitindo parecer médico (página 4 do processo anexo) – documento esse também assinado 

pelo reitor, validando atestado de nutricionista (página 5 do processo anexo) apresentado pela 

pessoa solicitante. Esse atestado apresenta diagnóstico de doença(fibromialgia), algo que está 

fora do escopo de atuação de nutricionista (conforme Manifestação do CRN, página 24 do 

processo anexo). De toda sorte, mesmo se fosse um atestado emitido por médico, a emissão de 

aval para tal atestado dentro da UFRGS é algo que tem natureza totalmente estranha a tal pró-

reitoria (PROIR), e deveria ser algo a ser tratado pela Comissão de Ingresso e Departamento de 

Assistência à Saúde da universidade, e não pelo pró-reitor da PROIR, pois ele, apesar de médico, 

não tem essa função na UFRGS, portanto, não poderia exercer ato médico em processo dessa 

natureza, e naturalmente o reitor não deveria concordar com isso, mas sim teria o dever de 

denunciar a prática do exercício ilegal de medicina, não o fazendo, é possível se falar em 

prevaricação; 

2) Do fácil acesso da pessoa demandante ao gabinete do reitor: É de se estranhar a facilidade 

com que a pessoa demandante tem de acessar o gabinete do reitor para fazer pedido de 

reconsideração de recurso fora do prazo (como descrito na página 12 do processo anexo), e 

“autoridade” em exigir uma celeridade atípica ao setor que trata do ingresso via vestibular, 

como demonstrado em email dessa pessoa ao setor (página 6 do processo anexo). A troca dessas 

mensagens parece “inovar” no regular trâmite de processo da administração pública, que 

devem, ou pelo menos deveriam, primar pela impessoalidade e transparência, que parecem ser 

princípios não observados no caso em tela. Ademais, além da facilidade de acesso ao gabinete 

do reitor, se verifica a rapidez com que essa comunicação entre a pessoa interessada e o 



gabinete se dava nas duas direções, uma vez que no email da pessoa interessada (página 6 do 

processo anexo), essa pessoa menciona que o Gabinete entrou em contato com ela mostrando 

um tipo incomum de comunicação e que pode indicar inclusive a proximidade entre essa pessoa 

e o gabinete do reitor através de alguma relação pessoal particular; 

3) Despacho do Reitor à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis para que ela abrisse um novo prazo 

de 3 dias para que a demandante fizesse a apresentação dos documentos, sendo que o reitor já 

tinha sido alertado por diversas vezes que aquele não era o procedimento legal e aquilo era 

irregular, ferindo diversos princípios da administração pública, como isonomia e legalidade, 

conforme descrito nos despachos da Comissão de Ingresso (páginas 11 a 14 e páginas 15 a 16 

do processo anexo); 

4) Manifestação do Conselho Universitário demandando ao reitor que abra processo de 

apuração de possível irregularidade administrativa, bem como da competência da PROIR para 

tratar desse assunto (págs 8 e 9 do processo anexo): A manifestação do Conselho foi feita no dia 

30 de Julho, desde então, nenhuma providência foi tomada pelo reitor. Cabe ainda uma reflexão 

sobre como o reitor, aparentemente implicado no caso, teria a isenção necessária para realizar 

tal apuração. Seria de esperar o afastamento do mesmo para que a denúncia fosse apurada.  

Destaca-se nas manifestações dos membros da Comissão de Ingresso conforme páginas 11 a 14 

e páginas 15 a 16 do processo anexo, o histórico de todo caso, e nesse histórico, as inúmeras 

advertências sobre a irregularidade da forma como o processo estava sendo conduzido, alertas 

esses que foram aparentemente ignorados pelo Reitor e pelo Pró-Reitor da PROIR.  

Solicita-se a apuração dos fatos relatados no processo e eventual responsabilização 

administrativa, cível e penal dos envolvidos no que couber, uma vez que há indícios de diversas 

irregularidades, tais como: a) falsidade ideológica no caso do atestado falso; b) prática ilegal da 

medicina por parte do Pró-reitor Geraldo Pereira Jotz, pois mesmo ele sendo médico, não 

poderia ter avalizado atestado de nutricionista diagnosticando doença e por seu cargo na UFRGS 

ser de natureza administrativa e não médica; c) omissão do Pró-reitor Geraldo Pereira Jotz em 

notificar o CRN sobre a prática ilegal da nutricionista em emitir atestado com diagnóstico de 

doença; d) conivência do Reitor Carlos André Bulhões Mendes nos 3 itens anteriores, inclusive 

prevaricação; e) advocacia administrativa do Reitor Carlos André Bulhões Mendes, uma vez que 

há indícios de proximidade da pessoa demandante do gabinete do reitor, conforme relatado no 

processo; e) Improbidade administrativa de ambos Reitor e Pró-Reitor; f) Fraude no processo de 

ingresso em vaga de instituição de ensino superior pública (fraude em certame público). 

Destaca-se ainda que esse caso foi denunciado ao Ministério da Educação (MEC) através do 

Portal FalaBR (número de protocolo 23546.056023/2021-40 de 19 de agosto de 2021) e 

passados 2 meses, nenhuma providência foi tomada pelo MEC. De acordo com o Estatuto do 

Servidor Público, seria de esperar a instauração de PAD para apuração do caso e afastamento 

dos envolvidos por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para que os envolvidos não interfiram na 

apuração (Art 147). Entretanto, não se tem notícia nem da abertura do PAD para apuração dos 

fatos, muito menos de providências para afastamento dos envolvidos. Seria importante a 

avaliação e possível responsabilização de demais autoridades que não estejam cumprindo seu 

dever legal de realizar a apuração devida dos fatos.     

 


