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ATA  DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOUTORADO CRONOGRAMA AGOSTO[2019/2]
DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E

PARASITOLOGIA APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 19 de agosto de 2019, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões 2B2016, do Bloco  B, Campus Umuarama, situada no(a) Av.
Amazonas,  s/n,Uberlândia/MG,  teve  início  o  concurso  público  de  seleção  para  ingresso  no  2º  semestre  de  2019
(Cronograma  agosto)  de  candidatos  ao  curso  de  doutorado do  Programa de  Pós-graduação  em Imunologia  e  Parasitologia
Aplicadas,  junto  ao  Instituto  de  Ciências  Biomédicas  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  conforme  Extrato  do  Edital
003/2018 e a retificação do referido Edital (Ato nº12, de 17 de abril de 2019). O concurso teve o Extrato do edital publicado no
dia 25 de setembro de 2018 na seção 3, página 92 do Diário Oficial da União e dia 27 de setembro de 2018 na página 4ª do
“Informativo Comercial Diário” sediado na cidade de Uberlândia, MG e a publicação da retificação do Edital em abril de 2019 na
página do Programa. A Comissão, nomeada pela Portaria SEI DIRICBIM, N. 34 de 20 de agosto de 2019, foi composta pelos
membros docentes o(a)s professore(a)s doutore(a)s: José Roberto Mineo (presidente), Neide Maria da Silva (titular) e Silas Silva
Santana (titular), citados no final desa ata. Inscreveu uma única candidata, a saber:1. Liris Marini Dias Coelho, cuja inscrição foi
devidamente deferida. O resultado da análise da documentação exigida foi divulgado no dia 19 de agosto de 2019, no quadro de
avisos e na página do Programa. O resultado da análise da documentação exigida no Edital, que subsidiou o deferimento das
inscrições, foi divulgado no dia 19 de agosto de 2019, na página do Programa. No dia 20 de agosto de 2019, às 14 horas, na sala
2B216, a Comissão examinadora deu continuidade ao processo de seleção, com a presença do(a)s Professor(a)s doutor(a)s: José
Roberto Mineo (presidente), Neide Maria da Silva (titular) e Silas Silva Santana (titular). Passou-se a lista de presença, seguida
pela assinatura da candidata com a inscrição deferida. Em seguida, a Comissão Examinadora reforçou a candidata os critérios a
serem adotados no concurso, conforme constante na retificação do referido Edital. A prova escrita teve início às 14 horas e 5
minutos e finalizou às 17 horas e 35 minutos no dia 20 de agosto de 2019. Na sequência, no mesmo dia e no posterior em 21 de
agosto de 2019, os membros da banca procederam à correção da prova. Na próxima etapa, o currículo da candidata foi analisado,
de acordo com o Anexo IV do presente edital, considerando-se a produção científica do período de 2015 à 2019, bem como a
entrega dos documentos comprobatórios. Após a análise do currículo, a comissão atribuiu a nota a candidata a partir de cada um
dos critérios de avaliação especificados no Edital. Considerou-se a média aritmética dos itens especificados no edital e das notas
de cada examinador, sendo que tanto a nota da prova (item 4.5.2 da retificação do Edital) e a nota do currículo (item 4.5.1)
receberam notas de zero a dez pontos cada. De acordo com os critérios estabelecidos no Edital 003/2018, o(a)s candidato(a)s que
obtiver(em)  nota  média  final  inferior  a  7,0  (sete  vírgula  zero),  ou  em pelo  menos  um dos  itens  de  avaliação  com caráter
eliminatório  conforme  item  4.8  será  considerado(a)s  reprovado(a)s.  Os  trabalhos  foram  desenvolvidos  dentro  dos  termos
regimentais do Edital e, mediante os critérios estabelecidos, a pontuação final da candidata foi determinada por média ponderada,
conforme demonstrado a seguir:

Nome Artigo (peso 1) CV Lattes (peso 2) Final

Liris Marini Dias Coelho 7,47 7,0 7,16

Com base em tais pontuações, foi considerada aprovada a candidata inscrita que conseguiu nota igual ou maior que 7,0 (sete
virgula zero) em todos os quesitos avaliados, conforme prevê o item 4.8 do Edital PPIPA 003/2018. Dessa maneira, foi aprovada a
candidata Liris Marini Dias Coelho. Uma cópia desta ata será encaminhada à Coordenação do Programa de Pós-graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de Ciências Biomédicas para homologação e divulgação oficial do parecer final
da Comissão Examinadora.  Às 10 horas  e 15 minutos, foi encerrado os trabalhos  da Comissão  Examinadora e, para constar,
lavrou   esta  que,  após  lida  e  aprovada,  foi  assinada    eletronicamente  pelo  Presidente  e   pelos    membros  titulares.
Uberlândia, 22 de agosto de 2019.

Prof. José Roberto Mineo (Presidente)

Profa. Neide Maria da Silva (Titular)
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Prof. Silas Silva Santana (Titular)

 

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Mineo, Presidente, em 23/08/2019, às 16:36, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Neide Maria da Silva, Professor(a) do Magistério Superior, em 26/08/2019, às
16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silas Silva Santana, Usuário Externo, em 27/08/2019, às 15:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1493878 e o código CRC A80020E6.

Referência: Processo nº 23117.050950/2019-91 SEI nº 1493878
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