
  

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA EM SAÚDE – MESTRADO PROFISSIONAL  
Recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

Reconhecido pela portaria/MEC nº 1.331, de 08 de novembro de 2012 

Rua Prof. Ângelo Neto, 51 - Farol - Maceió – AL – CEP 57051-530 
Tel: (82) 3215-5021 – 3215-5110  secretaria.strictosensu@cesmac.edu.br 

 

PROCESSO SELETIVO 2022 – TURMA XI 
PARECER DE RECURSO 

 

Interessado:  VIVIANE RODRIGUES AMORIM FERNANDES 
Do recurso: 
 

A candidata interpôs recurso com a seguinte fundamentação: “Gostaria de solicitar a revisão de nota do meu 
currículo lattes, cuja pontuação foi muito baixa no processo classificatório para o Mestrado Profissional 
Pesquisa em Saúde 2022 por essa Instituição.”   
 

Dos fatos: 
em resposta ao seu recurso após apreciação da análise do currículo e do recurso impetrado, foram 

feitas as seguintes considerações: 
Item 1 (peso 1): São 8 pontos de especialização somados aos 8,13 pontos do coeficiente de rendimento do 
histórico escolar. O somatório deste item com o peso deu 16,13 pontos. 
Item 2 (peso 2): à docência em pós-graduação é computada em anos e não por disciplina. Neste caso, 
computou-se apenas 01 disciplina. São 0,9 pontos em atividade profissional na área do programa e 0,2 
aprovação em concurso público. O somatório deste item com o peso foi de 6,8 pontos. 
Item 4 (peso 3): o artigo publicado na revista Orthodontic Science and Practice é qualis B4 pela Qualis da 
plataforma sucupira 2013-2016 vigente, uma vez que o qualis 2022 ainda não está em vigor. Duas 
apresentações em congresso internacional (1,0) e uma apresentação em congresso nacional (0,2); 
desenvolvimento de material didático sem ISSN (0,5). O somatório deste item com o peso foi de 14,1 pontos. 
Item 5 (peso 2): participação como ouvinte em congressos e simpósios (0,2 pontos). Quadro participações 
como ouvinte em cursos de curta duração (0,4 pontos). O somatório deste item com o peso foi de 1,2. 
Do parecer: 
 

Recurso DEFERIDO - Neste sentido, o resultado final para esta análise curricular foi de 38,2 pontos que 
corresponde a uma nota de 6,5 pelo barema previsto no edital da turma XI- 2022. Não havendo, portanto, 
alteração da sua nota e da sua classificação final. 
 
Dê-se ciência ao recorrente.  ___________________________________________________________ 
 

Maceió (AL), 13/10/2020 
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