
 
 

PARECER Nº 2/2022/CCQFA
PROCESSO Nº 23110.026130/2021-63
 

Ao Conselho do Centro Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos:

 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA - EDITAL CCQFA 02/2021

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, nas dependências da
Universidade Federal de Pelotas, em sala virtual do Sistema WebConfUFPEL, reuniram-se as Professoras
Ana Lúcia Soares Chaves (Presidente), Francieli Moro Stefanello e Rejane Giacomelli Tavares, membros
da Comissão Examinadora dos pedidos de redistribuição para a área de Bioquímica instituída pela Portaria
Interna  nº 1, de 07 de fevereiro de 2022,  conforme Edital de Redistribuição Nº 02, de 15 de dezembro
de 2021, visando o preenchimento do cargo de docente mediante processo de Redistribuição de Cargos
entre a Universidade Federal de Pelotas e outra Universidade Federal, dando início aos trabalhos de
avaliação. Nesta reunião, a Comissão procedeu à definição dos critérios para avaliação dos candidatos
inscritos no referido Edital e o perfil de interesse para a Área de Bioquímica (item III deste Parecer). Deu-
se prosseguimento aos trabalhos de avaliação subsequentes, em reuniões realizadas aos onze e aos
quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas. E, aos dezesseis dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, a Comissão procedeu a elaboração deste
PARECER, indicando o resultado final da avaliação dos candidatos ao processo de Redistribuição. O
Edital prevê uma (01) vaga e nele se inscreveram oito (08) candidatos(as), que, uma vez cumpridos os
pré-requisitos, foram avaliados pela Comissão, conforme segue:

 

I. ATENDIMENTO AOS PRÉ-REQUISITOS DO EDITAL CCQFA/UFPEL 02/2021

A Comissão Examinadora procedeu à avaliação dos candidatos inscritos quanto ao atendimento ao
disposto no item 2.2 do Edital.

O resultado encontra-se sumarizado no quadro abaixo:

 
Candidato(a) à vaga de redistribuição/
Processo

Graduação Doutorado Situação

1
Carla Grazieli Azevedo da Silva

Processo nº 23110.001435/2022-43
Sim Não Não atende aos pré-

requisitos

2
Ione Iolanda dos Santos

Processo nº 23110.001438/2022-87
Não Não Não atende aos pré-

requisitos

3
Lucilene Dornelles Mello

Processo nº 23110.001466/2022-02
Sim Não Não atende aos pré-

requisitos
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4
Marina Prigol

Processo nº 23110.001469/2022-38 
Sim Sim Atende aos pré-

requisitos

5
Roberto Farina de Almeida

Processo nº 23110.001473/2022-04 
Sim Sim Atende aos pré-

requisitos

6
Rogerio de Freitas Lacerda

Processo nº 23110.001476/2022-30
Não Sim Não atende aos pré-

requisitos

7
Wagner de Jesus Pinto

Processo nº 23110.001479/2022-73
Não Não Não atende aos pré-

requisitos

8
Carlos Manuel Dutok Sanchez

Processo nº 23110.001481/2022-42
Sim Não Não atende aos pré-

requisitos

 

Conforme os documentos apresentados, a Comissão constatou que:

-  a candidata Carla Grazieli Azevedo da Silva (Processo nº 23110.001435/2022-43) não atende aos pré-
requisitos constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL 02/2021, visto que seu
Doutorado pela Universidade Estadual de Campinas é em Química. Assim, a candidata NÃO está
habilitada a participar deste Edital. 

- a candidata Ione Iolanda dos Santos (Processo nº 23110.001438/2022-87) não atende aos pré-requisitos
constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL 02/2021, visto que sua Graduação
pela Universidade Federal de Santa Catarina é em Agronomia e o Doutorado pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul é em Zootecnia. Assim, a candidata NÃO está habilitada a participar deste Edital.

- a candidata Lucilene Dornelles Mello (Processo nº 23110.001466/2022-02) não atende aos pré-
requisitos constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL, visto que seu Doutorado
pela Universidade Estadual de Campinas é em Química. Assim, a candidata NÃO está habilitada a
participar deste Edital.

 - o candidato Rogerio de Freitas Lacerda (Processo nº 23110.001476/2022-30) não atende aos pré-
requisitos constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL 02/2021, visto que sua
Graduação pela Universidade Federal de Uberlândia é em Ciências Biológicas. Assim, o candidato NÃO
está habilitado a participar deste Edital.

- o candidato Wagner de Jesus Pinto (Processo nº 23110.001479/2022-73) não atende aos pré-requisitos
constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL 02/2021, visto que sua Graduação
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas é em Ciências Biológicas e o Doutorado pela
Universidade Estadual de Campinas é em Biologia Funcional e Molecular. Assim, o candidato NÃO está
habilitado a participar deste Edital.

- o candidato Carlos Manuel Dutok Sanchez (Processo nº 23110.001481/2022-42) não atende aos pré-
requisitos constantes no item 2.2 do Edital de Redistribuição CCQFA/UFPEL 02/2021, visto que seu
Doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz é em Biodiversidade e Saúde. Assim, o candidato NÃO está
habilitado a participar deste Edital.

Assim sendo, a Comissão constatou que os candidatos Marina Prigol (Processo nº 23110.001469/2022-
38) e Roberto Farina de Almeida (Processo nº 23110.001473/2022-04) atendem aos pré-requisitos e estão
habilitados a participar do Edital.

 

II. HABILITAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

A Comissão Examinadora procedeu à análise do Currículo Lattes dos candidatos de acordo com o
disposto no item 4.3 do Edital.
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O resultado encontra-se sumarizado no quadro abaixo:

 Candidato(a) à vaga de redistribuição Situação

1
Marina Prigol

Processo nº 23110.001469/2022-38 
Habilitado

2
Roberto Farina de Almeida

Processo nº 23110.001473/2022-04 
Habilitado

 

À vista da obtenção da pontuação mínima de 7,0 pontos, prevista no item 4.4 do Edital CCQFA/UFPEL
02/2021, a Banca declara aptos a seguirem no processo de análise de pedido de redistribuição os seguintes
candidatos: 1. Marina Prigol e 2. Roberto Farina de Almeida.

 

III. MOTIVAÇÃO QUANTO AO INTERESSE OU NÃO NA REDISTRIBUIÇÃO DOS
CANDIDATOS 

A Comissão Examinadora procedeu à análise da motivação quanto ao interesse ou não na redistribuição
dos candidatos, com base nos critérios para avaliação dos candidatos e perfil de interesse para a Área de
Bioquímica, estipulados previamente e elencados abaixo. A avaliação dos candidatos foi realizada
levando-se em consideração as informações registradas no Currículo Lattes e as informações declaradas
na Carta de intenção, anexados aos processos de inscrição, de acordo com o disposto nos itens 4.2, inciso
II, e 4.3 do Edital. 

O resultado encontra-se sumarizado nos quadros abaixo:

 

1. Avaliação da candidata Marina Prigol

 
Atuação da candidata em ensino, pesquisa e extensão na área de
conhecimento do Edital (últimos 5 anos) e propostas para atuação na
UFPEL

Motivação
quanto ao

interesse na
redistribuição

SIM NÃO

Ensino

Atuação em ensino de graduação em disciplinas de Bioquímica x  

Atuação em ensino de Pós-Graduação na área de Bioquímica x  

Proposta para atuação em ensino (inclusão de novos
assuntos/temas, visando diversificação de disciplinas a serem
ofertadas para o ensino de Pós-Graduação na UFPEL)

 x

Participação como primeiro autor em publicações de artigos
científicos na área na área de Bioquímica, publicados em
periódicos classificados nos 2 quartis superiores Qualis CAPES

 x
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Pesquisa

Participação como co-autor em artigos científicos na área de
Bioquímica, publicados em periódicos classificados nos 2 quartis
superiores Qualis CAPES

x  

Atuação em ações de cooperação interinstitucionais e potencial de
interação com Grupos de Pesquisa externos à UFPEL

x  

Proposta para atuação em pesquisa (inserção de novos
assuntos/objetos de pesquisa, visando a diversificação de temas
para implementação de projetos de pesquisa na UFPEL)

 x

Extensão

Atuação em extensão na área de Bioquímica e/ou na interface da
difusão científica

x  

Coordenação de projetos de extensão na área de Bioquímica e/ou
na interface da difusão científica

x  

Proposta para atuação em extensão (implementação de novos
temas visando diversificação de projetos/programas em extensão
universitária na UFPEL)

 
x

 

 

Conforme a análise do Currículo Lattes e das informações declaradas na Carta de intenção da candidata,
apresentados para este Edital e a partir das informações concentradas na tabela acima, a Comissão
Examinadora constatou que a docente contempla 6 dos 10 quesitos elencados como sendo de interesse
para a Área de Bioquímica do CCQFA/UFPEL.

 

2. Avaliação do candidato Roberto Farina de Almeida

 
Atuação do candidato em ensino, pesquisa e extensão na área
de conhecimento do Edital (últimos 5 anos) e propostas para
atuação na UFPEL

Motivação
quanto ao

interesse na
redistribuição

SIM NÃO

Ensino

Atuação em ensino de graduação em disciplinas de Bioquímica x  

Atuação em ensino de Pós-Graduação na área de Bioquímica x  

Proposta para atuação em ensino (inclusão de novos
assuntos/temas, visando diversificação de disciplinas a serem
ofertadas para o ensino de Pós-Graduação na UFPEL)

x  
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Pesquisa

Participação como primeiro autor em publicações de artigos
científicos na área na área de Bioquímica, publicados em
periódicos classificados nos 2 quartis superiores Qualis CAPES

x  

Participação como co-autor em artigos científicos na área de
Bioquímica, publicados em periódicos classificados nos 2 quartis
superiores Qualis CAPES

x  

Atuação em ações de cooperação interinstitucionais e potencial de
interação com Grupos de Pesquisa externos à UFPEL

x  

Proposta para atuação em pesquisa (inserção de novos
assuntos/objetos de pesquisa, visando a diversificação de temas
para implementação de projetos de pesquisa na UFPEL)

x  

Extensão

Atuação em extensão na área de Bioquímica e/ou na interface da
difusão científica

x  

Coordenação de projetos de extensão na área de Bioquímica e/ou
na interface da difusão científica

 x

Proposta para atuação em extensão (implementação de novos
temas visando diversificação de projetos/programas em extensão
universitária na UFPEL)

x  

 

Conforme a análise do Currículo Lattes e das informações declaradas na Carta de intenção do candidato,
apresentados para este Edital e a partir das informações concentradas na tabela acima, a Comissão
Examinadora constatou que o docente contempla 9 dos 10 quesitos elencados como sendo de interesse
para a Área de Bioquímica do CCQFA/UFPEL.

 

IV. PARECER FINAL

Após realizar a avaliação da atuação dos candidatos em ensino, pesquisa e extensão (últimos 5 anos) na
área do Edital em tela e das propostas para atuação na UFPEL, através da análise do Currículo Lattes e
Carta de intenção apresentados para este Edital, e a partir das informações concentradas nos quadros 1 e 2
do item III deste Parecer, a Comissão Examinadora concluiu que o candidato Roberto Farina de Almeida
atende a um maior número de quesitos entre aqueles elencados como sendo de interesse para a Área de
Bioquímica do CCQFA/UFPEL. Sendo assim, emite parecer FAVORÁVEL à redistribuição do
candidato Roberto Farina de Almeida, indicando-o para a ocupação da vaga docente de que trata o
Edital 02/2021 – Processo nº 23110.026130/2021-63.

Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Lúcia Soares Chaves, Presidente da Comissão, lavrei o presente
Parecer, que foi assinado por mim e pelos demais membros da Comissão Examinadora.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA SOARES CHAVES,

Parecer 2 (1596712)         SEI 23110.026130/2021-63 / pg. 5



Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 23/02/2022, às 12:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por FRANCIELI MORO STEFANELLO,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 23/02/2022, às 13:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por REJANE GIACOMELLI TAVARES,
Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 23/02/2022, às 13:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1596712 e o código CRC 27F2BBCD.

Referência: Processo nº 23110.026130/2021-63 SEI nº 1596712
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