Parecer do Comitê para Avaliação das Propostas de Recredenciamento
de Docentes ao PPGCC/UFSM após Reunião do colegiado (ATA nº
111)
Ata nº 02
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze
horas e trinta minutos, reuniram-se virtualmente os membros do Comitê para
Avaliação das Propostas de Recredenciamento de Docentes ao PPGCC/UFSM,
Professor Paulo Piquini (Departamento de Física), Professor Mauricio Sperandio
(Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência) e o Professor Alencar
Machado (Colégio Politécnico) em virtude ao exposto na ata 111 da reunião do
colegiado do PPGCC de vinte um de outubro de dois mil e vinte que solicita nova
avaliação do resultado final do edital conforme orientação exposto na referida ata.
Foi solicitado que os trabalhos aceitos em eventos, mesmo que não apresentados,
adiados em função da pandemia do COVID-19, deveriam ser considerados como
válidos para o cálculo do resultado final do Edital 01/2020. Portanto, os pedidos foram
reavaliados pela comissão avaliadora que deliberou conforme descrito a seguir. Em
um primeiro momento a Comissão Avaliadora analisou a pontuação dos Índices de
Defesas (ID) requeridos pelos docentes e concluiu que, segundo a ATA nº 89 que
altera o Art. 6º da Resolução Normativa 1/2018, o limite superior para o ID é igual a
0,5. Dessa forma, foram homologadas no máximo uma pontuação igual a 0,5 mesmo
que os professores tenham declarado possuir um índice superior na ficha de
credenciamento. Assim, foi reduzido para 0,5 o ID requerido pela docente permanente
Marcia Pasin. Os demais professores tiveram seus Índices de Defesas homologados
conforme requeridos. Na sequência, a Comissão analisou o Índice de Produção (IP)
de cada docente que requereu recadastramento.
Decidiu-se por homologar os Índices de Produção requeridos dos professores Daniel
Welfer (6,15), Marcia Pasin (6,65), Patrícia Pitthan de Araújo Barcelos (4,25) e
Everton Alceu Carara (4,25)
O resultado geral das pontuações homologadas está descrito na Tabela que segue.
Nome

Pontuação Requerida

Pontuação Homologada

Daniel Welfer

6,15 (IP) + 0,5 (ID)

6,15 (IP) + 0,5 (ID)

Everton Alceu Carara

4,25 (IP) + 0,5 (ID)

4,25 (IP) + 0,5 (ID)

Marcia Pasin

6,65 (IP) + 1,0 (ID)

6,65 (IP) + 0,5 (ID)

Patrícia Pitthan de Araújo Barcelos

4,25 (IP) + 0,5 (ID)

4,25 (IP) + 0,5 (ID)

Sendo assim, os professores que atingiram um Índice de Recredenciamento (IR)
superior ou igual a 4 pontos, e estão aptos, foram: Daniel Welfer, Marcia Pasin,
Patrícia Pitthan de Araújo Barcelos e Everton Alceu Carara.
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