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JULGAMENTO DE RECURSO DO EDITAL No. 006/PGFAR/2017 – BOLSA PNPD 

 

A Comissão de seleção do Edital nº 006/PGFAR/2017 do Programa de Pós-

graduação em Farmácia analisou o recurso administrativo da candidata Laura Sartori 

Assunção, pela contestação do resultado final quanto às pontuações atribuídas à 

candidata Laura Sartori Assunção no item Publicações (Argumento 1) e quanto à nota 

atribuída ao Supervisor da candidata Danusa Menegaz (Argumento 2). 

 

Da tempestividade: 

Verifica-se que o recurso preenche o requisito da tempestividade. 

 

Dos fatos (Argumento 1): 

A requerente Laura Sartori Assunção solicita que a pontuações referentes às 

Publicações por ela apresentada sejam reconsideradas, pois as duas publicações, 

classificadas pelo Qualis na área de farmácia como Artigo em periódico A2, foram 

realizadas sob a forma de autoria compartilhada, como informação constante nos artigos 

publicados. Seguindo a grade de pontuação do ANEXO I do Edital 006/PGFAR/2017, 

as publicações resultantes de projetos de pesquisa, na forma de artigo científico, 

receberão valor máximo de pontuação para primeiro autor, autoria compartilhada e 

último autor. 

A pontuação da candidata Laura Sartori Asssunção referente às Publicações nos 

últimos cinco anos, resulta em 30 pontos e não 15 pontos como atribuído no resultado.   

   

Da análise:  

A Comissão de seleção do Edital nº 006/PGFAR/2017 avaliou a pontuação 

referente às publicações dos candidatos com base no período de Setembro de 2012 a 

Outubro de 2017, com base nos currículos impressos entregues no ato da inscrição e 

Plataforma Lattes (http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca). As autorias e 
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coautorias foram levadas em consideração e o peso da pontuação do item “Publicação 

dos candidatos” com atribuição de valor máximo para primeira autoria e último autor e 

no caso de outras posições foram subtraídos 50 % dos valores da pontuação dos artigos 

publicados. A comissão revisou os artigos publicados pela candidata e verificou quanto 

à autoria compartilhada nos periódicos publicados com Qualis A2 na área, resultando na 

pontuação final de 30 pontos para publicações (Tabela 1). Desta forma, realizamos a 

alteração da pontuação final das publicações, com base na reavaliação das informações 

constantes nos artigos publicados, referente à autoria compartilhada e passamos a 

pontuação das publicações de 15 pontos para 30 pontos. 

A partir da revisão, reavaliação e adequação da classificação dos artigos da 

candidata Laura Sartori Assunção de co-autora de 2 artigos científicos Qualis A2 para 

autora de 2 artigos científicos Qualis A2, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Quantidade de artigos das candidatas no período de Setembro de 2012 

a Outubro de 2017. 

Candidato 

Estratificação periódicos 

A1 

autor 

A1 

coautor 

A2 

autor 

A2 

coautor 

B1 

autor 

B1  

coautor 

B2 

autor 

B2 

coautor 

B3 

autor 

B3 

coautor 

Laura 

Assunção 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Danusa 

Menegaz 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Dos fatos (Argumento 2): 

A requerente Laura Sartori Assunção solicitou revisão da pontuação da 

candidata Danusa Menegaz quanto à pontuação da produção científica do Supervisor, 

alegando disparidade na evolução da nota atribuída à candidata Danusa Menegaz, 

quando comparada a nota do mesmo item no resultado final do edital 004/PGFAR/2017. 

A comissão de seleção do presente Edital (nº 006/PGFAR/2017) esclarece que 

executou a análise e pontuação dos itens de acordo com os critérios estabelecidos no 

edital correspondente. A pontuação da produção científica dos supervisores foi 
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quantificada referente ao período de Setembro de 2014 a Outubro de 2017, avaliando a 

produção científica do triênio pelos critérios da área, Qualis ou fator de impacto com 

Qualis ≥B1, diferente do edital 004/PGFAR/2017, que seguiu critérios estabelecidos no 

edital correspondente, incluindo produção científica com Qualis ≥B2, além do período 

avaliado que foi computado com base nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, sem a 

verificação do mês de publicação dos artigos publicados em 2014.  

A comissão revisou os artigos publicados pelos supervisores de ambas as 

candidatas. Desta forma, realizamos a alteração da pontuação final dos supervisores, 

com base na reavaliação dos artigos publicados de acordo com os critérios do Edital 

006/PGFAR/2017, com pontuação referente à estratificação dos periódicos científicos 

considerando a avaliação na área da farmácia. A normalização da pontuação de cada 

supervisor foi realizada em função da maior pontuação atingida (nota 10). A pontuação 

final foi obtida depois de aplicado o peso de valor 2, resultando no resultado 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Quantidade de artigos das candidatas no período de Setembro de 2012 

a Outubro de 2017. 

Supervisor Estratificação 

periódicos 

Pontuação por estrato 

(A1=100; A2=85; B1=70) 

  

A1 A2 B1 A1 A2 B1 Pontuação 
Fator 

(10) 

Pontos (Peso 2) 

(Fator x Peso) 

Tânia Beatriz C. Pasa 2 8 7 200 680 490 1370 10 20 

Fátima Regina Mena 

Barreto Silva 
1 9 3 100 765 210 1075 7,84 15,68 

 

Após a análise do recurso da candidata Laura Sartori Assunção, a comissão 

examinadora avaliou às pontuações atribuídas à candidata Laura Sartori Assunção no 

item Publicações (Argumento 1), e quanto à nota atribuída ao Supervisor da candidata 

Danusa Menegaz (Argumento 2), resultando nas pontuações ilustradas na Tabela 3. A 

comissão esclarece que estabeleceu esta forma de avaliação para todos os candidatos. 
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Tabela 3. Resultado final após recurso 

CANDIDATO 
FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

PUBLICAÇÕES 

(Set 2012 a Out 

2017) 

DEFESA DE 

PROJETO 

SUPERVISOR 

(Set 2014 a Out 

2017) 

PONTUAÇÃO 

FINAL 

RESULTADO 

FINAL 

Laura Sartori 
Assunção 

10 30 17 20 77 

Aprovada 

Danuza 
Menegaz 

13 27,5 19 15,68 75,18 - 

 

 

Da decisão:  

A Comissão examinadora altera as pontuações referentes às publicações da 

candidata Laura Sartori Assunção, bem como pontuação referente aos Supervisores e 

publica o resultado final, alterando o 1º e 2º lugares, em relação ao resultado publicado 

anteriormente.  A comissão lamenta possíveis inconvenientes causados pela alteração de 

resultado, entretanto deve garantir que, no processo seletivo, não haja favorecimento ou 

prejuízo individual, mas sim isonomia e razoabilidade do Processo Seletivo, a fim de 

assegurar e resguardar os direitos de todos os candidatos.  

 

Florianópolis, 24 de novembro de 2017. 

 

 

Original firmado pela presidente da Comissão examinadora 


