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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA INDICATIVO DE BANCA 

DO RECURSO: 
1) Foi recebido recurso da candidata Ivana Soares Bandeira, quanto à participação dos 

Professores: Tomás Daniel Menendez Rodrigues, Adeilton Fernandes da Costa, Dr. Marinaldo 
Felipe da Silva, Flávio Batista Simão, Ronaldo Chaves Cavalcanti. 

DA ALEGAÇÃO: 
1) Prof. Dr. Tomás Daniel Menendez Rodrigues: impedimento relativo a orientação de um 

dos candidatos; 
2) Professores Adeilton Fernandes da Costa, Dr. Marinaldo Felipe da Silva, Flávio Batista 

Simão, Ronaldo Chaves Cavalcanti: impedimento relativo a participação como integrantes do 
mesmo projeto ou grupo de pesquisa com um dos candidatos; 

3) Adeilton Fernandes da Costa e Maria das Graças Viana de Sousa: alegação quanto a 
participação dos docentes em banca examinadora em concurso anterior, do qual a candidata 
participou e impetrou recurso, que foi deferido pela Comissão Superior. 

DA ANÁLISE: 
Alegação 1): O Departamento de Matemática já havia informado a mudança da banca, 

antes do recebimento deste recurso, conforme e-mail institucional de 21/08/2017. 
Alegação 2) A candidata não enviou comprovação de que os professores fazem parte do 

mesmo grupo de pesquisa, portanto o recurso ficou prejudicado neste item. 
Alegação 3): O motivo alegado não impede a participação dos membros das bancas 

examinadoras. Somente há motivo de impedimento quando item 8.10 do Edital: 
8.10. E proibida a indicação para a participação na Banca Examinadora e da Comissão Superior do 
Concurso de membros que: 

1 - tenham vínculo de natureza conjugal com o (a) candidato (a) concorrente no certame, 
mesmo que separado judicialmente, divorciado ou companheiro. 

II - tenham vínculo de parentesco até terceiro grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos 
ou afins com os candidatos inscritos no concurso. 

III - são orientadores ou coorientadores ou que foram orientadores ou coorientadores dos 
candidatos concorrentes do certame em cursos de graduação e pós-graduação, nos últimos 05 
(cinco) anos. 

IV - que foram coautores de artigos acadêmicos, científicos ou de qualquer natureza do 
candidato inscrito no concurso. 



V - que são integrantes do mesmo projeto ou grupo de pesquisa. 

VI - que são sócios de candidato ou tenham vínculo em atividade profissional, do tipo 
associativo civil ou comercial, ou ainda que mantenham algum tipo de vínculo empregatício. 

Conforme o exposto, quanto a alegação 1, o recurso perdeu o objeto, por já ter sido 
solicitada a alteração anteriormente. Quanto às alegações 2 e 3, o Pró-Reitor de Graduação 
INDEFERE o recurso. 

Porto Velho, 24 de agosto de 2017. 
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