
Notícia de um segundo caso 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 segundo caso de indício de irregularidade relativo à interferência do Reitor 

Carlos André Bulhões Mendes e do Pró-reitor de Relações Institucionais e Inovação (PROIR) 

Geraldo Pereira Jotz no ingresso irregular de alunos nos cursos de graduação da UFRGS por 

meio de fraude com descumprimento de regras do edital vestibular, além da determinação da 

criação de uma vaga em curso de graduação na UFRGS de maneira ad hoc sem nenhuma 

previsão legal para tal pelo Reitor. No primeiro caso, relatado em outra denúncia protocolada 

nesse mesmo dia, a matricula da aluna não se efetivou por atuação da Comissão Coordenadora 

do Ingresso em Cursos de Graduação da Universidade, como descrito no processo. Entretanto, 

nesse segundo caso pelo fato de o processo não ter passado pela comissão, a matrícula foi 

efetivada de fato pela determinação do Reitor que ainda criou uma vaga para essa pessoa para 

a execução da matrícula.  

Esse segundo caso também está sendo alvo do pedido de esclarecimentos por parte da Vice-

Reitora da UFRGS através do Processo SEI_23078.547512_2021_70 (págs 01-03), de acesso 

público, anexo a esse pedido de apuração com seu inteiro teor.  

De acordo com o descrito no documento anexo, através de atos administrativos, o reitor e o 

pró-reitor da PROIR desconsideram diversos elementos contrários à demanda apresentados 

em pareceres da procuradoria da UFRGS e da Comissão de Recursos do Ingresso 2020 e, à 

revelia das regras do edital do concurso vestibular, aceitam o recurso da aluna autorizando sua 

matrícula em uma vaga irregularmente criada para ela.  

O caso concreto trata de uma aluna que prestou vestibular para vagas na modalidade L13 - 

Candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independente da renda familiar, que 

seja pessoa com deficiência. Entretanto, apesar de ser pessoa com deficiência, a aluna cursou o 

ensino médio em escola particular. Ao ter sua matrícula negada por não preencher os critérios 

da modalidade para a qual ela prestou vestibular, ela apresentou recurso. No seu recurso, ela 

alega que apesar de ter cursado o ensino médio em escola particular, sua família é de baixa 

renda e apenas cursou tal escola pois teve bolsa integral paga pela prefeitura municipal, uma 

vez que não havia escola pública com capacidade de atendê-la. Entretanto, esse argumento não 

a habilita para concorrer na vaga da modalidade L13, por ter tido oportunidade de cursar ensino 

médio de maior qualidade em instituição particular, e, portanto, não deveria ser beneficiada 

pelo tipo de vaga para o qual concorreu.  

A Nota N.00017/2020/PF-UFRGS/PGF/AGU emitida pela Procuradoria Federal Junto à UFRGS 

(págs 31-36 do pdf anexo - SEI_23078.547512_2021_70), apresenta uma sólida argumentação 

do não cabimento de aceitação do recurso da aluna, justamente por ela não preencher os 

critérios da modalidade de vaga para a qual se inscreveu, apresentando ainda farta 

jurisprudência contrária à demanda. A procuradoria ainda destaca que a administração pública 

está adstrita aos termos do edital que divulga, não podendo flexibilizá-los nem agir em 

discordância deles (pág 35 do processo anexo).  

Seu recurso foi negado. Ao ter seu recurso negado, ela tenta um pedido de reconsideração 

diretamente ao Gabinete do Reitor e à Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais 

(PROIR) da UFRGS. O caso é passado à Pró-Reitoria de Ensino e desta para a Vice-Pró-Reitoria de 

Graduação, onde o caso é examinado e emitido o Parecer N.088/2020.  



O Parecer N.088/2020 (págs 46-53 do processo anexo - SEI_23078.547512_2021_70) emitido 

pela Vice-Pró-Reitoria de Graduação/Ingresso 2020/Comissão de Recursos também é 

categórico quanto ao não acolhimento do recurso da aluna, e vai na mesma linha da Nota 

N.00017/2020/PF-UFRGS/PGF/AGU, apresentando toda legislação que embasa o não 

acolhimento da aluna, explicando de forma cristalina que não há respaldo jurídico para 

justificar seu atendimento, e, portanto, a decisão de não acolhimento do pedido de 

reconsideração e de que a não homologação da documentação para matrícula seja mantida.  

A despeito de todos os argumentos legais apresentados nos documentos acima citados, o 

processo segue com um despacho da PROIR (págs 54-58 do processo anexo - 

SEI_23078.547512_2021_70) assinado pelo Pró-Reitor Geraldo Pereira Jotz aceitando o pedido 

de reconsideração e encaminhando para o reitor com parecer positivo à aceitação do pedido 

de reconsideração. Esse documento apresenta argumentação de que a vaga na qual a aluna 

seria matriculada seria vaga criada pela administração da universidade em caráter 

discricionário. O Reitor então assina acordando com esse parecer positivo e determinando que 

as providências para a criação da vaga e matrícula da candidata sejam executadas (pág 58 do 

processo anexo - SEI_23078.547512_2021_70).  

O despacho da Comissão Coordenadora do Ingresso em Cursos de Graduação da Universidade 

PROIR (págs 04-05 do processo anexo - SEI_23078.547512_2021_70), questiona a criação de 

vaga pela administração central de terminada pelo Reitor, uma vez que isso não pode ser um 

ato discricionário, mas sim vinculado a dispositivos legais, quais sejam, Art 12º XI do Estatuto 

da Universidade e Art 117º do Regimento Geral que normatizam, respectivamente, a 

competência para criação de vagas (competência do Conselho Universitário e não do reitor), e 

ainda do processo para determinação do número de vagas anualmente oferecidas, não havendo 

dispositivo legal algum que permita a criação extemporânea de vagas fora da previsão nesses 

dispositivos legais. O servidor público, diferente do cidadão comum que pode fazer tudo o que 

não está proibido por lei, só pode fazer aquilo que a lei permite.  

Ressalta-se ainda que, não há que se tentar justificar as irregularidades acima descritas por 

qualquer tipo de caráter “humanitário” ou por “empatia” com a situação da candidata, uma 

vez que existem outras pessoas com deficiência que se candidataram e não conseguiram 

acesso às vagas na UFRGS. Logo, se fosse possível a criação de vagas da forma como foi feito 

pelo Reitor, sem previsão legal e contrário a todos os pareceres que constam no processo, ou 

seja, violando o princípio da legalidade na administração pública, mesmo que isso fosse possível, 

se foi criada uma vaga de forma ad hoc não prevista em lei para essa pessoa, porque não se 

criou vagas para todas as outras que estavam em situação semelhante? No mínimo se 

caracteriza aí um tratamento não isonômico, preferencial de uma pessoa, o que fere o princípio 

da impessoalidade que deve nortear atos da administração pública.   

A luz do exposto, solicita-se a averiguação dos graves fatos relatados no documento 

SEI_23078.547512_2021_70 para a necessária responsabilização nas esferas administrativa, 

cível e criminal dos envolvidos de acordo com suas condutas, uma vez que há indícios de diversas 

irregularidades, como fraude no ingresso em instituição de ensino superior pública através 

concurso vestibular, advocacia administrativa, prevaricação e improbidade administrativa. 

Devido aos fortes indícios de irregularidades, e, pelo fato de envolver uma questão de possível 

fraude no ingresso via vestibular, essa denúncia também foi encaminhada ao Ministério da 

Educação através do Portal FalaBR, Protocolo 23546.061115/2021-41 de 12 de setembro de 

2021, solicitando as devidas medidas administrativas de abertura de PAD e afastamento dos 

envolvidos para a devida apuração do caso. Entretanto, passado mais de um mês, não se tem 



notícia de qualquer providência esperada para apuração dos fatos, como abertura de PAD e 

afastamento dos envolvidos, muito de responsabilização dos envolvidos.     

Outro ponto importantíssimo a ser destacado é o prejuízo a diversos candidatos a uma vaga no 

curso de medicina que tiveram notas superiores à nota dessa pessoa favorecida, que teve nota 

de 501.35 e que ficaram abaixo da nota de corte, 752.35. Então todos que tiveram notas entre 

752.35 e 501.35 devem procurar o reitor e o MEC para pedir uma vaga, uma vez que pelo 

princípio da isonomia, teriam também direito a uma vaga! Claro que essa afirmação é retórica, 

mas essas pessoas tem sim o direito de entrar na justiça contra o reitor e postulando ao MEC 

que abra uma vaga para si, uma vez que essa atitude irregular do reitor abre um precedente 

para que qualquer um com pontuação dentre desse intervalo de notas também tenha direito a 

uma vaga.  

 


