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Recurso Procedente 
 

Inscrição Candidato Código Motivo / Procedimento 

0118000415 
MAGNO VAMBERTO BATISTA DA 
SILVA 

OR 01 

Orientação em trabalhos científicos:  
Monografia: 15 x 2,0 = 30 pontos 
Dissertação: 7 x 2,0 = 14 pontos 
 

Participação em Banca Examinadora 
Monografia: 5 x 2,0 = 10 pontos 
Dissertação: 5 x 2,0 = 10 pontos 
 

Produção Científica (Apenas trabalhos com o 
número ISSN identificado) 
ISSN: 15 x 2,0 = 30 pontos 
 

Totalizando = 94 pontos 
 

Pontuação corrigida para 94 pontos. 
 

Recurso Improcedente 
 

Inscrição Candidato Código Motivo / Procedimento 

0118000153 SAMARA MARTINS NASCIMENTO OR 01 

A candidata enviou currículo Vitae não atendendo 
ao Comunicado 01/2017 item 2.1. Bolsista 
Orientador: Requisitos Exigidos - Outros 
“Possuir currículo cadastrado e atualizado na 
plataforma Lattes (www.cnpq.br/lattes). 
- O cadastro do currículo na plataforma Lattes 
(CNPq) leva 24 horas para ser homologado. 
- O currículo deverá estar atualizado há, no 
máximo, 1 mês antes da Análise Curricular e 
Documental. 
- Deve constar claramente a data de conclusão do 
curso de graduação. 
- O preenchimento de um novo currículo poderá 
ser feito no link http://lattes.cnpq.br/” e item 4. 
ETAPAS DA SELEÇÃO - I – ORIENTADORES 
 

“1ª ETAPA: Análise Curricular e Documental - de 
caráter eliminatório e classificatório: 
 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS 
(cópias simples) 
Currículo da plataforma Lattes, homologado pelo 
CNPq, atualizado há, no máximo, 1 mês do início 
da Análise Curricular e Documental – via 
impressa.” Eliminação mantida. 

0118000296 
FRANCISCO CÉSAR MARTINS DE 
OLIVEIRA 

OR 01 

 

A pontuação é atribuída na forma da alínea 
“d” atendendo a alínea “c” - 
COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA EXIGIDA 
(cópias simples) - Como Orientador de 
graduandos, pós-graduandos e/ou 
mestrandos. 
 

1 - Orientações em trabalhos científicos: 
 

As disciplinas lecionadas em 2015.1, 2016.1 
e 2016.2 constante do documento controle 
acadêmico online – resumo de turma, não 
comprova a orientação de monografia e/ou 

http://lattes.cnpq.br/
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dissertação de graduandos, pós-graduandos 
e/ou mestrandos para efeito de pontuação. 
 

2 - Participação em Bancas 
Examinadoras: 
 

Foram atribuídos 10 pontos relativos à 
participação em banca de avaliação de 
monografias. Nenhuma declaração 
apresentada referente a bancas de 
dissertação. Apenas trabalhos de conclusão 
de curso. 
 

3 - Produção científica (Apenas trabalhos 
com o número ISSN identificado) 
 

Atribuído 2 pontos ao trabalho sob o número 
ISSN: 2359-0572 
 

4 – O Comunicado 01/2017 determinou 
pontuação exclusivamente “Como 
Orientador de graduandos, pós-graduandos 
e/ou mestrandos.” - Pontuação mantida. 

 

 


