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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, os membros
do Comitê para Avaliação das Propostas de Recredenciamento de Docentes ao
PPGCC/UFSM, Professor Dr. Daniel Welfer (Departamento de Computação
Aplicada e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Computação), Professor Dr. Daniel Pinheiro Bernardon (Departamento de
Eletromecânica e Sistemas de Potência e membro permanente do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) e o Professor Dr. Maurício Sperandio
(Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência e membro permanente
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) decidiram por
unanimidade utilizar o correio eletrônico para dar os devidos encaminhamentos aos
documentos submetidos pelos candidatos. Dessa forma, todos os documentos
foram apreciados em partes e de forma assíncrona utilizando os endereços de
correio eletrônico. Na sequência, na deliberação virtual e assíncrona do dia
29/07/2021 foram apreciados os pedidos dos professores Alencar Machado, Carlos
Raniery, Cesar Tadeu Pozzer, Felipe Martins Müller e Lisandra Manzoni Fontoura. A
Comissão analisou o Índice de Produção (IP) e Índices de Defesas (ID) requeridos
por estes docentes, decidindo por homologar os Índices requeridos dos seguintes
professores: Alencar Machado, Carlos Raniery, Cesar Tadeu Pozzer e Lisandra
Manzoni Fontoura. Já o Índice de Produção (IP) do docente Felipe Martins Müller foi
homologado com correção conforme descrito na Tabela abaixo. Já na deliberação
virtual e assíncrona iniciada no dia 01/08/2021 foram apreciados os pedidos de
recredenciamento dos professores Luís Álvaro de Lima Silva, Mateus Beck Rutzig e
João Carlos Damasceno Lima. A Comissão decidiu por homologar os índices de
Produção (IP) e os Índices de Defesas (ID) requeridos pelos professores Luís Álvaro
de Lima Silva e Mateus Beck Rutzig. Entretanto, o Índice de Produção (IP) e o
Índice de Defesas (ID) requerido pelo docente João Carlos Damasceno Lima foi
homologado com correção conforme descrito na Tabela abaixo. Salienta-se que o
Índice de Defesas (ID) requerido pelo docente João Carlos Damasceno Lima sofreu
correção para ficar de acordo com o critério 2 do Art.5º do presente Edital de
Recredenciamento. Em adição, na documentação submetida tanto o docente João
Carlos Damasceno Lima e o professor Luís Álvaro de Lima Silva não indicaram qual
critério do Art.5º do presente Edital de Recredenciamento gostariam de ser
avaliados, isto é, se pelo critério 1 ou critério 2. Dessa forma, a Comissão usou o
período em que aparecem as produções para atribuir o critério exigido no Edital. A



Comissão ainda relata que o docente João Carlos Damasceno Lima não enviou a
documentação de forma completa sobre sua produção. Entretanto, a Comissão
buscou através da internet mais informações sobre a produção do referido docente.
Por fim, em deliberação virtual e assíncrona iniciada no dia 03/08/2021 foram
apreciados os pedidos de recredenciamento dos professores João Vicente Ferreira
Lima, Raul Ceretta Nunes e Roseclea Duarte Medina. A Comissão decidiu por
homologar os índices de Produção (IP) e os Índices de Defesas (ID) requeridos
pelos professores João Vicente Ferreira Lima e Raul Ceretta Nunes. Entretanto, o
Índice de Produção (IP) e o Índice de Defesas (ID) requerido pela docente Roseclea
Duarte Medina foi homologado com correção conforme descrito na Tabela abaixo. A
correção do Índice de Produção (IP) da docente Roseclea Duarte Medina refere-se
às produções 8 e 13 que precisaram ter seus valores corrigidos. Já o Índice de
Defesas (ID) refere-se ao valor máximo de 1,5 conforme o critério 2 do Art.5º do
presente Edital de Recredenciamento. Ainda na deliberação iniciada no dia
03/08/2021 foi esclarecido que o docente João Vicente Ferreira Lima e o docente
Alencar Machado não indicaram qual critério do Art.5º do presente Edital de
Recredenciamento gostariam de ser avaliados, isto é, se pelo critério 1 ou critério 2.
Dessa forma, a Comissão usou o período em que aparecem as produções para
atribuir o critério exigido no Edital. A Comissão ainda verificou o critério do §6 do Art.
02º da Resolução Normativa 01/2021 do PPGCC. Por fim, na deliberação
assíncrona iniciada no dia 08/08/2021 foi deliberado que a comissão não iria
averiguar se a produção intelectual anexada pelos candidatos ao recredenciamento
foi devidamente cadastrada na plataforma Lattes (CNPq) como pede o Art. 6º do
Edital. A Comissão decidiu por isso haja vista que a plataforma esteve indisponível
por vários dias e não se sabe se houve perdas nas informações dos currículos dos
docentes. Em adição a plataforma esteve indisponível por vários dias justamente
quando a comissão possuía tempo disponível para tal análise. Por essas razões,
pensando em não prejudicar ninguém, a comissão resolveu não fazer a averiguação
dessas informações nesse momento de instabilidade.

O resultado geral das pontuações requeridas e homologadas está descrito na
Tabela que segue.

Nome Pontuação Requerida Pontuação
Homologada

Atende critério
do §6 do Art.
02º  da
Resolução
Normativa
01/2021

1 Alencar Machado 7,2041 (IP) + 1,5 (ID) 7,2041 (IP) + 1,5
(ID)

sim

2 Carlos Raniery Paula dos Santos 17,55 (IP) + 1,0 (ID) 17,55 (IP) + 1,0
(ID)

sim



3 Cesar Tadeu Pozzer 8,4 (IP) + 1,5 (ID) 8,4 (IP) + 1,5 (ID) sim

4 Felipe Martins Müller 5,975 (IP) + 0,5 (ID) 5,5375 (IP) + 0,5
(ID)

sim

5 João Carlos Damasceno Lima 10,36 (IP) + 3,0 (ID) 10,35833 (IP) +
1,5 (ID)

sim

6 João Vicente Ferreira Lima 6,22 (IP) + 1,5 (ID) 6,22 (IP) + 1,5
(ID)

sim

7 Lisandra Manzoni Fontoura 8,55 (IP) + 1,5 (ID) 8,55 (IP) + 1,5
(ID)

sim

8 Luís Álvaro de Lima Silva 7,45 (IP) + 1,5 (ID) 7,45 (IP) + 1,5
(ID)

sim

9 Mateus Beck Rutzig 11,12 (IP) + 1,5 (ID) 11,12 (IP) + 1,5
(ID)

sim

10 Raul Ceretta Nunes 4,6625 (IP) + 0,5 (ID) 4,6625 (IP) + 0,5
(ID)

sim

11 Roseclea Duarte Medina 9,425 (IP) + 2,0 (ID) 8,725 (IP) + 1,5
(ID)

sim
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