
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Farmácia  
 

 

JULGAMENTO DE RECURSO DO EDITAL No. 04/PGFAR/2017 

 

A Comissão examinadora do Programa de Pós-graduação em Farmácia analisou o 

recurso administrativo da candidata Mariana Franzoni Maioral, pela contestação das 

pontuações atribuídas às candidatas Mariana Franzoni Maioral e Danusa Menegaz nos itens 

Publicações e Defesa de Projeto. 

 

Da tempestividade:  

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

 

Dos fatos:  

A requerente Mariana Franzoni Maioral solicita que as pontuações referentes às 

Publicações sejam reconsideradas para as candidatas Mariana Franzoni Maioral e Danusa 

Menegaz. A candidata ressalta que no Edital 04/PGFAR/2017 consta que o período de análise 

das publicações é de 5 anos, sugerindo revisão da pontuação para a produção científica entre 

agosto/2012 a agosto/2017.  

“... Nesse período, segundo a Plataforma Lattes, a candidata Danusa Menegaz possui três 

publicações, todas como coautora.  

“... A candidata possui, ainda, dois artigos que foram aceitos para publicação em novembro e 

dezembro de 2011 e publicado antes de agosto de 2012, fora do período referente aos “últimos 

5 anos” citados no edital”. 

Ainda, a requerente discorre sobre a estratificação dos periódicos pela Plataforma 

Sucupira, questionando a classificação dos artigos.  

“... A candidata Mariana Franzoni Maioral possui 6 artigos publicados nos “últimos 5 anos” 

(todos entre 2013 e 2017), 4 como primeira autora e 2 como coautora. Como primeira autora, 

dois artigos foram publicados no periódico Biochimie (B1 para Farmácia segundo a Plataforma 

Sucupira, 2 pontos segundo o Edital), um artigo no periódico Anti-Cancer Drugs (B1 para 



Farmácia, 2 pontos segundo o edital) e um artigo no periódico Indian Journal of 

Pharmaceutical Sciences (B3 para Farmácia, 0,5 ponto segundo o edital). Como coautora, os 

dois artigos foram publicados no Journal of Nanoscience and Nanotechnology (B2 para 

Farmácia 1 ponto segundo o edital considerando a coautoria) e no Journal of Science and 

Medicine in Sport (A1 pra Interdisciplinar, A2 para Ciências Biológicas e Medicina, segundo o 

edital: “pelo quais da área ou fator de impacto equivalente”, 2 pontos considerando a 

coautoria. Assim, a pontuação da candidata, referente aos artigos citados seria:2, 2, 2, 0,5, 1, 

2. A quantidade seria 6 e o fator atribuído no edital, seria 4...”. 

Outro ponto questionado pela requerente são as pontuações atribuídas ao seu 

desempenho durante a defesa de projeto.  

“...Gostaria de entender a pontuação utilizada para atribuir a nota 15,4 ao projeto da 

candidata Mariana Franzoni Maioral, enquanto que os demais candidatos receberam notas 

acima de 18. O projeto de pesquisa apresentado atende todos os requisitos descritos no edital: 

é exequível dentro do período de tempo referente à bolsa (um ano), possui grande interação 

com o PPGFAR, uma vez que tem relação com o trabalho de doutorado da candidata defendido 

recentemente pelo programa, e também estima-se produzir, a partir do mesmo, pelo menos 

dois artigos científicos como primeira autoria, assim como vem sendo realizado pela candidata 

nos últimos anos (das 7 publicações da candidata, 4 são como primeira autora)...”. 

Por fim, a requerente alega que durante a defesa do projeto, a banca examinadora 

questionou a exequibilidade do projeto durante 01 ano, visto as questões éticas envolvidas. 

“... Durante a apresentação do projeto, foram levantadas pela banca duas questões 

principais. A primeira em relação ao comitê de ética e a segunda em relação à inovação do 

trabalho proposto. Sobre o comitê de ética, foi questionado o comitê citado pela candidata 

(CEPSH nº 746.486/2014), uma vez que o mesmo não seria específico para os experimentos a 

serem realizados com amostras de pacientes. Ainda que a candidata entenda a preocupação 

da banca, não acredita que esse seria um ponto a comprometer a exequibilidade do projeto. A 

candidata se compromete a submeter o trabalho ao comitê de ética ainda no mês de setembro 

para que o mesmo seja aprovado o mais rapidamente possível a fim de permitir a realização 

dos experimentos...”. 

 

Da análise:  

Quanto às pontuações referentes à defesa de projeto, a Comissão examinadora 

utilizou-se dos critérios publicados no Edital 04/PGFAR/2017 (atividades de pesquisa, plano de 



trabalho, exequibilidade, interação com o PPGFAR e estimativa da produção científica em 1 

ano). O projeto da requerente possui mérito científico, entretanto, em análise comparativa, 

tanto no projeto escrito, quanto na defesa, a comissão examinadora viu com preocupação as 

questões levantadas sobre o Comitê de Ética não estar aprovado e o fato de a requerente, 

mesmo assim, apresentar em cronograma de trabalho, a coleta de amostras humanas a partir 

de setembro/2017. Ainda, o fato de a requerente esclarecer em documento entregue após a 

defesa de projeto (Pedido de recurso), a comissão examinadora ressalta que fatos novos 

apresentados após o processo seletivos não são válidos, mesmo que com justificativa 

adequada. Além disso, a requerente alega que a submissão e aprovação do projeto no Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC ocorrerá em setembro para que “seja 

aprovado o mais rapidamente possível”, esquecendo-se de que o projeto, que será realizado 

no HU-UFSC, deve ser submetido primeiramente pela Comissão de Pesquisa daquele Hospital, 

para posterior submissão ao CEPSH. Esses foram os fatos que justificam as notas atribuídas ao 

projeto e a defesa do mesmo. A Comissão reserva-se no direito de não alterá-las. 

Ainda, a Comissão examinadora avaliou a pontuação referente às publicações dos 

candidatos com base nos anos de 2012 a 2017 a partir dos currículos impressos entregues no 

ato da inscrição. Não foi avaliado o currículo lattes em sua versão on line. A comissão não 

verificou o mês da publicação de cada periódico publicado no ano de 2012. As autorias e 

coautorias foram levadas em consideração e o peso da pontuação do item “Publicação dos 

candidatos” foi de 4 (conforme Anexo 01 do Edital nº04/PGFAR/2017). A comissão ainda 

esclarece que a Plataforma Sucupira 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/lista

ConsultaGeralPeriodicos.jsf) foi utilizada para a estratificação dos periódicos e somente a área 

da Farmácia foi levada em consideração. Na ausência de dados de classificação, foi utilizado o 

fator de impacto equivalente para a área da Farmácia, disponível em 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/fa

rmacia.pdf.  

Com base nisso, as pontuações das candidatas Mariana Franzoni Maioral e Danusa 

Menegaz foram relacionadas à quantidade de artigos publicados nos anos 2012 a 2017, 

conforme Tabela 1. 
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Tabela 01. Quantidade de artigos das candidatas no período de 2012-2017. 

Candidato 

Estratificação de Periódicos 

A1-A2 autor A1-A2 coautoria B1-B2 autor 
B1-B2 

coautoria 
B3 autor B3 coautoria 

Mariana Franzoni Maioral 0 1 4 0 0 1 

Danusa Menegaz 0 5 0 0 0 0 

 

Ainda, a pontuação referente à produção científica dos supervisores no triênio foi 

computada com base nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, sem a verificação do mês de 

publicação dos artigos publicados em 2014. A pontuação da produção científica dos 

supervisores foi realizada a partir do cálculo disponível no item 4- Produção Científica da Ficha 

de avaliação para o quadriênio 2013-2016 do documento de Área da Farmácia na Capes, 

disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/19_farm_docarea

_2016.pdf 

A pontuação resultante de cada supervisor foi normalizada em função da maior 

pontuação atingida (nota10) e às demais, proporcionais a esta. A pontuação final, de acordo 

com o Anexo 01 do edital e aplicado o peso de valor 4, resultou nas pontuações publicadas em 

12 de setembro de 2017 em http://pgfar.ufsc.br/files/2015/12/Resultado-final-PNPD.pdf 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Pontuação referente a todos os itens constantes no edital publicado em 12 de 

setembro de 2017 em.  

Candidato Formação acadêmica Publicações Defesa do projeto Supervisor  Pontuação final 

Mariana Franzoni Maioral 26 41 15,4 12,2 94,6 

Danusa Menegaz 26 40 18,5 11,2 95,66 

 

Após a análise do recurso da candidata Mariana Franzoni Maioral, a comissão 

examinadora avaliou os artigos referentes ao período de agosto/2012 a agosto/2017 para a 

produção do candidato e ao período de agosto/2014 a agosto/2017 para a produção científica 

dos supervisores, resultando na pontuação ilustrada na Tabela 03. A comissão esclarece que 

estabeleceu esta forma de avaliação para todos os candidatos. 

 

http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_2017/19_farm_docarea_2016.pdf
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Tabela 03. Pontuação das candidatas após a correção dos períodos de avaliação para a 

produção dos candidatos e dos supervisores. 

Candidato Formação acadêmica Publicações Defesa do projeto Supervisor  Pontuação final 

Mariana Franzoni Maioral 26 38 15,4 13 92,4 

Danusa Menegaz 26 32 18,5 11,6 88,06 

 

 

Da decisão: A Comissão examinadora altera as pontuações referentes às publicações das 

candidatas Mariana Franzoni Maioral e Danusa Menegaz e publica o resultado final alterando 

o 2º e 3º lugares, em relação ao resultado publicado anteriormente. A Comissão, que preza 

pela transparência e pela promoção da realização de estudos de alto nível, do reforço aos 

grupos de pesquisa nacionais, pela promoção da inserção de pesquisadores brasileiros em 

estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa no âmbito do 

PPGFAR, 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, 18 de setembro de 2017. 

 

Original firmado pela presidente da Comissão examinadora 

 


