
 

 

 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO N. 044, DE 16 DE MARÇO DE 2017 
 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, no exercício da Reitoria e 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:  
 
DIVULGAR O RESULTADO dos Processos Seletivos Simplificados para Professor Visitante, realizados 
para as seguintes áreas: 
  

Edital de Abertura N. 196, de 14 de dezembro de 2016,  
publicado no DOU de 20 de dezembro de 2016. 

 
Processo 23081.040679/2016-98 
PROFESSOR VISITANTE  
Coordenadoria Acadêmica/Campus da UFSM em Cachoeira do Sul 
Área: Ciências Agrárias 
 
Resultado da 1ª fase:  

Candidato Situação 

André Luiz de Souza Lacerda 

Eliminado. O candidato não atingiu os requisitos 
mínimos de titulação exigidos no Edital N. 196, de 14 
de dezembro de 2016, subitem (ii) ter experiência 
docente de no mínimo 03 (três) anos e reconhecida 
competência na área/subárea da seleção e subitem (iii) 
ter produção científica relevante nos últimos 05 (cinco) 
anos. 

Dorthe Holthusen 

Eliminada. A candidata não atingiu o requisito mínimo 
referente à conclusão de orientação de pelo menos 
1(um) mestre, de acordo com os critérios de 
julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq 
(COAGR/EA – Engenharia Agrícola). 

Ênio Rosa Prates 

Eliminado. O candidato não apresenta atuação 
destacada na área de Engenharia Agrícola, de acordo 
com os critérios de julgamento do Comitê de 
Assessoramento do CNPq (COAGR/EA – Engenharia 
Agrícola). 
 

 
Resultado da 2ª fase:  

 
Não houve candidato classificado. 

 
 

Edital de Abertura N. 197, de 14 de dezembro de 2016,  
publicado no DOU de 21 de dezembro de 2016. 

 
Processo 23081.034984/2016-41 
PROFESSOR VISITANTE 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia/Centro de Ciências Rurais 
Área: Produção Animal 
 
Resultado da 1ª fase:  

Candidato Situação 

Carolina Bremm Classificado para a segunda fase 

Jean Francois Marie Charles Tourrand Classificado para a segunda fase 
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Leila Nunes Morgado 

Eliminado – candidato não atendeu o seguinte 
requisito dos Critérios de Julgamento do Comitê de 

Assessoramento do CNPq: ter orientado pelo menos 
dois alunos de Mestrado nos últimos cinco anos 

Raquel Santiago Barro 

Eliminado – candidato não atendeu o seguinte 
requisito dos Critérios de Julgamento do Comitê de 

Assessoramento do CNPq: ter orientado pelo menos 
dois alunos de Mestrado nos últimos cinco anos 

 
Resultado da 2ª fase:  

Candidato 
Pontuação da 
avaliação da 

produção 

Nota da 
avaliação da 

produção 
(peso 10) 

Nota final 
(nota da avaliação da 

produção) 

Carolina Bremm 170 0,70 0,70 

Jean Francois Marie Charles Tourrand 2380 10,00 10,00 

 
 
Processo 23081.034922/2016-39 
PROFESSOR VISITANTE 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
Área: Sociologia 
 
Resultado da 1ª fase: 

Candidato Situação 

Ana Cristina de Souza Mandarino Classificado para a segunda fase 

Aline Prado Atassio 

Eliminado - Candidato não atendeu o seguinte requisito dos 
Critérios de Julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq 
(COSAE CS – Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito, 
Relações Internacionais e Sociologia): publicação de artigo com 
classificação Qualis em estratos A1 ou A2 na área do edital ou 

comprovação de publicação de dois capítulos em livro e ter 
orientado pelo menos um aluno de mestrado 

Juliane Hartemink Cantini 

Eliminado - Candidato não atendeu o seguinte requisito dos 
Critérios de Julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq 
(COSAE CS – Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito, 
Relações Internacionais e Sociologia): publicação de artigo com 
classificação Qualis em estratos A1 ou A2 na área do edital ou 

comprovação de publicação de dois capítulos em livro e ter 
orientado pelo menos um aluno de mestrado 

Guiomar de Oliveira Passos 

Eliminado - Candidato não atendeu o seguinte requisito dos 
Critérios de Julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq 
(COSAE CS – Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito, 
Relações Internacionais e Sociologia): publicação de artigo com 
classificação Qualis em estratos A1 ou A2 na área do edital ou 

comprovação de publicação de dois capítulos em livro 

Rene Alfonso Castro Berardi 
Eliminado - Candidato não atendeu um dos Requisitos Mínimos de 

Titulação “(i) Ser portador do título de Doutor, no mínimo, há 05 
(cinco) anos” 

Robert Sterling Rose Classificado para a segunda fase 

Rosana Pinheiro Machado Classificado para a segunda fase 

 
Resultado da 2ª fase: 

Candidato 
Pontuação da 
avaliação da 

produção 

Nota da avaliação 
da produção 

(peso 10) 

Nota final 
(nota da avaliação da 

produção) 

Rosana Pinheiro Machado 515 10,00 10,00 



 

Robert Sterling Rose 505 9,81 9,81 

Ana Cristina de Souza Mandarino 495 9,61 9,61 

 
 
Processo 23081.034930/2016-85 
PROFESSOR VISITANTE 
Programa de Pós-Graduação em História 
Área: História Contemporânea 
 
Resultado da 1ª fase: 

Candidato Situação 

Ana María Sosa Gonzáles Classificado para a segunda fase 

Claudio Pereira Elmir Classificado para a segunda fase 

Emmanuel Albert Maurice Berger Eliminado – Não encaminhou documentação comprobatória 

Gennaro Varriale 

Eliminado - Candidato não atendeu o seguinte requisito dos 
Critérios de Julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq: 
não comprova experiência em formação de recursos humanos em 

pós-graduação “Strictu sensu” (não apresenta orientação em 
doutorado e mestrado); atuação não corresponde à área do 

Concurso 

Jaime Ricardo Teixeira Gouveia 

Eliminado - Candidato não atendeu o seguinte requisito dos 
Critérios de Julgamento do Comitê de Assessoramento do CNPq: 
não comprova experiência em formação de recursos humanos em 

pós-graduação “Strictu sensu” (não apresenta orientação em 
doutorado e mestrado); 

Robert Sterling Rose Classificado para a segunda fase 

 
Resultado da 2ª fase: 

Candidato 
Pontuação da 
avaliação da 

produção 

Nota da avaliação 
da produção 

(peso 10) 

Nota final 
(nota da avaliação da 

produção) 

Ana María Sosa Gonzáles 25 0,49 0,49 

Claudio Pereira Elmir 165 3,26 3,26 

Robert Sterling Rose 505 10,00 10,00 

 
No período de 22 a 24 de março de 2017, os candidatos poderão solicitar revisão de suas 

avaliações em requerimento devidamente protocolado, dirigido ao Coordenador da Subunidade responsável 
pela seleção.  

A solicitação de revisão poderá ser encaminhada pessoalmente ou via correio: 
- Pessoalmente: os recursos deverão ser protocolados, em horário de expediente, junto ao Departamento 
de Arquivo Geral (DAG), térreo do Prédio da Administração Central da UFSM, Campus Santa Maria. O 
horário de funcionamento do DAG é das 8h às 11h30min e das 14h às 17h, exceto sábados e domingos. 
- Via correio: os recursos deverão ser encaminhados via correio, com data de postagem até o dia 
24/03/2017, para o endereço da Subunidade responsável pela seleção. O endereço de cada Subunidade 
consta no Anexo I dos Editais de Abertura n. 196/2016 e 197/2016. 

A documentação que for enviada via correio somente será considerada pela Subunidade se for 
entregue na UFSM até 7 (sete) dias úteis após o encerramento do prazo de interposição de recursos, 
desde que postada até o dia 24/03/2017.  

Serão indeferidos os recursos encaminhados por fax, e-mail ou outras formas não previstas 
expressamente neste Edital, bem como os interpostos fora do prazo estabelecido ou que, no caso de envio 
via correio, não sejam entregues na UFSM até 7 (sete) dias úteis após o encerramento do prazo de 
interposição de recursos. 

A Comissão Examinadora terá o prazo de 3 (três) dias úteis para análise e decisão dos recursos e 
após dará ciência aos candidatos da resposta dos recursos impetrados.             
  

 
 
 
                                            

Paulo Bayard Dias Gonçalves 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 


