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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ATA Nº 64 / 2021 - CBIOTEC - DBCM (18.63)
Nº do Protocolo: 23074.101641/2021-84

João Pessoa-PB, 04 de Outubro de 2021

Aos quatro de outubro de 2021 reuniram-se em sessão pública remota, no endereço
https://meet.google.com/aid-uszf-tuc, os professores doutores Adna Cristina Barbosa de Sousa,
Sandra Rodrigues Mascarenhas, e Ian Porto Gurgel do Amaral, na qualidade de titulares e presidente,
respectivamente, da banca examinadora do concurso para professor substituto da área de
conhecimento Biologia Molecular, edital35/2018, para julgamento de recurso contra o resultado
provisório da prova de currículo. A hora e o local da reunião foram divulgados no site do concurso,
http://www.cbiotec.ufpb.br/cbiotec/contents/noticias/processo-seletivo-simplificado-paraprofessor-substituto-area-biologia-molecular-dbcm. Também estava presente a candidata Joanna
Gardel Valverde Galvão, que permaneceu na reunião por toda sua duração. Iniciados os trabalhos, o
presidente da baca examinadora informou que foram recebidas duas solicitações de recurso. A
primeira, solicitada pelo candidato Douglas Jardim Messeder de Alvarenga, teve como relator sorteado
o Prof. Dr. Ian Porto Gurgel do Amaral. A segunda solicitação foi da candidata Joanna Gardel Valverde
Galvão, que teve a Profa. Dra. Adna Cristina Barbosa de Sousa como relatora sorteada. O presidente
informou ainda que as solicitações seriam apreciadas por ordem de recebimento e passou a relatar o
pedido de reconsideração do candidato Douglas Jardim Messeder de Alvarenga. Na reavaliação do
currículo do candidato, foi notado que a banca examinadora avaliou os artigos publicados como sendo
da área do Qualis CAPES de Biotecnologia. Na sua solicitação de reconsideração, o candidato aponta
a área Ciências Biológicas I como área de conhecimento do concurso. A mudança de área de
avaliação do Qualis Biotecnologia para Qualis Ciências Biológicas I foi colocada em votação e
aprovada pelos demais membros da banca. Neste quesito foi atribuída nova nota ao candidato, de 45
pontos. A solicitação de pontuação de capítulo de livro também foi acatada pelo relator, sem a
consideração dos livros completos, que foram considerados não aderentes ao interesse do concurso.
As pontuações de orientação de doutorado e de iniciação científica também não foram pontuadas,
visto que a primeira se trava de coorientação, que não é pontuada de acordo com a resolução 07/2017
do CONSEPE, e a segunda por se tratar de orientação sem comprovação oficial dos órgãos
competentes. Ao final, o relator modificou a nota do candidato para 92 (noventa e dois) pontos,
decisão que foi aprovada pelos demais membros da banca. O presidente deu por encerrado o
julgamento do pedido de reconsideração do candidato Douglas Jardim Messeder de Alvarenga e
passou a palavra para a Profa. Dra. Adna Cristina Barbosa de Sousa para proferir o seu parecer
acerca do pedido de reconsideração da candidata Joanna Gardel Valverde Galvão. A Profa. Dra. Adna
Cristina Barbosa de Sousa apresentou o pedido de reconsideração e o somatório de pontos em cada
uma das sessões do julgamento de currículo, e votou pela modificação da nota atribuída aos artigos
científicos totalizando 20 pontos. Justificou ainda que a pontuação solicitada pela candidata nos itens
“Prêmio em congresso Internacional” e “Trabalhos apresentados em congressos (oral e pôster)” não foi
computada em razão das produções serem de data anterior ao limite imposto pelo edital, que é de
cinco anos. A relatora explicitou a pontuação atribuída ao item “Bancas de mestrado na área do
concurso”, além de ser contrária à atribuição de pontos à candidata no item “Orientação de monografia
na área do concurso” por se tratar de coorientação e não de orientação além de ser produção do ano
de 2013. Ao fim, a relatora votou pela modificação da nota da candidata para 61,4, configurando uma
redução da nota, que foi explicada pela mudança da área de avaliação do Qualis Biotecnologia para o
Qualis Ciências Biológicas I. Todos os pontos do parecer da Profa. Dra. Adna Cristina Barbosa de
Sousa foram colocados em votação e foram aprovados pelos demais membros da banca. Terminados
os recursos, o presidente da banca colocou em discussão e votação uma retificação do calendário do
concurso, visto que uma retificação do resultado do currículo é necessária em face à mudança dos
resultados de avaliação dos artigos publicados em revistas científicas, que foi aprovado como segue
na tabela abaixo (modificações marcadas em negrito). Finalizados os trabalhos, o presidente deu por
encerrada a sessão de julgamento de recursos contra o resultado provisório de prova de currículo e
lavrou a presente ata.
Tabela com novas notas absolutas e relativas, após pedidos de reconsideração e após
mudança de área de avaliação de Qualis Biotecnologia para Qualis Ciências Biológicas I:
Candidato (a)

Pontuação Absoluta

Pontuação Relativa

Camilla Albertina Dantas de Lima

87,40

95,00
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Cibelle Engels

47,00

51,09

Douglas Jardim Messeder de Alvarenga

92,00

100,00

Fabiano Carlos Pinto de Abreu

62,05

67,45

Joanna Gardel Valverde Galvão

61,40

66,74

RETIFICAÇÃO DE CALENDÁRIO - 04/10/2021 - Modificação decorrente da publicação de nova nota de currículo após
modificação de área de avaliação QUALIS CAPES dos artigos da Biotecnologia para Ciências Biológicas I

Etapa

Data

Inscrições

30/08 a 08/09/2021

Solicitação de isenção

30/08 a 01/09/2021

Resultado da solicitação de isenção

02/09/2021

Homologação das inscrições

09/09/2021

Arguição de impedimento de membros da comissão
examinadora

20/09/2021

Julgamento de impedimento de membros da comissão
examinadora

21/09/2021

Resultado da arguição de impedimento de membros da
comissão examinadora

21/09/2021

Reunião orientadora online da banca com os candidatos
homologados (Adna pode de manhã, eu tb)

21/09/2021

Sorteio da ordem dos candidatos e do ponto de aula - sessão
22/09/2021 às 7:50
1
Sorteio da ordem dos candidatos e do ponto de aula - sessão
22/09/2021 às 13:50
2
Sorteio da ordem dos candidatos e do ponto de aula - sessão
23/09/2021 às 7:50
3
Prova didática - sessão 1

23/09/2021 às 8:00

Sorteio da ordem dos candidatos e do ponto de aula - sessão
23/09/2021 às 13:50
4
Prova didática - sessão 2

23/09/2021 às 14:00

Prova didática - sessão 3

24/09/2021 às 8:00

Prova didática - sessão 4

24/09/2021 às 14:00
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Divulgação do resultado provisório da prova didática

27/09/2021

Resultado provisório da análise de currículo

28/09/2021

Prazo para recurso contra resultado provisório da prova
didática

30/09/2021

Julgamento de recurso contra resultado provisório da Prova
Didática

01/10/2021

Resultado definitivo da Prova Didática

01/10/2021

Prazo para recurso contra resultado provisório da análise de
01/10/2021
currículo
Julgamento dos recursos contra resultado provisório da
análise de currículo

04/10/2021

Resultado definitivo da análise de currículo

04/10/2021

Retificação do resultado provisório da análise de
currículo

04/10/2021

Prazo para recurso contra resultado provisório da
retificação da análise de currículo

06/10/2021 até 18h

Julgamento dos recursos contra resultado provisório da
07/10/2021
retificação da análise de currículo
Resultado definitivo da análise de currículo

07/10/2021

Resultado provisório do certame

07/10/2021

Prazo para interposição de recurso contra o resultado
provisório do certame

18/10/2021 às 18h

Julgamento de recurso contra o resultado provisório do
19/10/2021
ceratame
Resultado definitivo do certame

(Assinado digitalmente em 04/10/2021 15:23 )

ADNA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2016620

19/10/2021

(Assinado digitalmente em 04/10/2021 15:22 )

IAN PORTO GURGEL DO AMARAL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 2016711

(Assinado digitalmente em 04/10/2021 15:27 )

SANDRA RODRIGUES MASCARENHAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1340309
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufpb.br/documentos/ informando seu
número: 64, ano: 2021, documento(espécie): ATA, data de emissão: 04/10/2021 e o código de verificação:
7a841c876d
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