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SELEÇÃO PÚBLICA DE DOCENTES ORIENTADORES(AS) PARA O COMPONENTE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA – EaD/UFBA  

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

Recorrente Resultado da análise 

Alaor Lopes Menezes Filho O comprovante apresentado como experiência docente não discrimina em quais e por quantos semestre letivos as disciplinas foram 

ministradas pelo docente, de forma que fica impossível saber se as disciplinas foram ministradas concomitante ou não, 

inviabilizando contabilizar com precisão a quantidade de semestres correspondente a experiência docente do candidato.  

O alegado comprovante de experiência como tutor EAD UNEB não consta dos documentos enviados quando da inscrição do 

candidato, sendo enviado, no entanto como anexo a este recurso no arquivo “Declaração.jpg”. O edital que rege a seleção, no 

entanto, é transparente em vedar o envio de documentação após o término do prazo de inscrição. Portanto, nem este, nem nenhum 

outro dos documentos enviados pelo candidato poderão ser aceitos sem que se cometa ilicitude. Mantida a pontuação do candidato. 

Angelo Maciel Santos Reis O candidato em seu recurso parece não compreender conceitos básicos da práxis acadêmica, pois confunde livro com publicação 

seriada. Lembrando que a classificação Qualis se aplica apenas a periódicos. A exigência formal para que uma publicação seja 

considerada seriada é a atribuição de um número ISSN, ao contrário de livros, que possuem código ISBN. Como o edital não prevê 

o cômputo de capítulos de livro na prova de títulos, resta considerar a primeira parte do recurso inepta, por falta de coerência 

textual. Quanto à segunda parte do recurso, foi identificado erro material no cômputo da experiência docente EAD, sendo lhe 

atribuído 27 pontos relacionados à experiência profissional online. 

Daiene Kelly Garcia Consta a partir da folha 104 dos títulos da candidata as seguintes comprovações relacionadas à experiência docente 

Faculdade Libertas - um semestre p. 104 

Faculdade de Educação São Luis – um semestre p. 105 



Estágio docente de pós-graduação (experiência docente, contudo não profissional por se tratar de atividade pedagógica – 

o edital fala em experiência profissional) p. 106 

Resultado de seleção de professor visitante (não informa o período de aula, os semestres efetivamente trabalhados, os 

componentes ministrados, frequência ou carga horária, de forma que se torna impossível aferir a pontuação à qual a 

candidata faria jus) 107-108 

Experiência docente Libertas Faculdade Integrada – um semestre p.109 

 

Sobre as participações em banca, a candidata passa a apresentar comprovação a partir da página 110. Primeiramente cabe 

observar que o edital não pontua a simples participação em banca, tão somente a orientação. Nas declarações apresentadas entre 

as páginas 110 e 116, consta o nome da candidata somente na condição de membro examinadora, nada constando sobre 

orientação.  

 

Diante das duas considerações, deve, portanto, a pontuação da candidata ser mantida. 

Gleide Regina de Souza 

Almeida 

Identificado o erro material, a candidata teve seus títulos avaliados e seu nome incluso no resultado final. 

 

Salvador, 08 de janeiro de 2019.  
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