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Fortaleza, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
ASSUNTO: Resposta ao Recurso Impetrado pelo candidato Samuel Duarte Gandhi Martinz ao 

Resultado Final - Edital N° 03/2016 do PEC/UFC 
 
 

RECURSO 
 

 O candidato solicita revisão da Nota do Curriculum Vitae (NCV), enumerando os itens 
listados em sua Ficha de Avaliação do Currículo que deveriam ser considerados na sua pontuação. 
 

AVALIAÇÃO 
 
Na Experiência Acadêmica, a Comissão considerou o período de iniciação científica 

comprovada, correspondente a apenas 2 semestres ao invés dos 4 semestres informados pelo 
candidato em sua Ficha de Avaliação do Currículo. 

Na Experiência Profissional, a documentação do candidato não tem comprovação de 
experiência como Engenheiro Civil, à qual a Comissão atribuiu pontuação integral sempre que 
comprovada pelos candidatos. A Comissão considerou o período como professor substituto 
atribuindo pontuação parcial (foram 4 semestres, atribuindo-se 1,5 ponto por semestre, totalizando 6 
pontos), uma vez que as atividades didáticas foram desenvolvidas na área de Física e não 
Engenharia Civil. As demais experiências profissionais se deram em áreas fora da Engenharia Civil, 
não tendo sido pontuadas pela Comissão. 

O candidato considerou na sua Ficha de Avaliação do Currículo que o artigo publicado 
teria Qualis B2 correspondendo a 10 pontos. Contudo, ao fazer a revisão da NCV, a comissão 
identificou que o artigo completo foi publicado no periódico Canadian Journal of Physics que não 
possui classificação na área de Engenharias I no Qualis 2014, edição utilizada em todo o processo 
seletivo, conforme consulta à Plataforma Sucupira da Capes 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsul
taGeralPeriodicos.jsf): 
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Desta forma, os 2 pontos inicialmente atribuídos a este item foram retirados da pontuação 
do candidato, uma vez que o presente Edital não prevê pontuação para periódicos sem Qualis na 
Área de Engenharias I.  

Os demais itens foram pontuados em sua integridade de acordo com a Ficha de Avaliação 
do Currículo preenchida pelo candidato. 

 
PARECER 

 
Diante do exposto, o recurso do candidato foi INDEFERIDO. Além disso, face à correção 

dos pontos do item Trabalhos Acadêmicos, a pontuação do candidato foi alterada de 23 pontos para 
21 pontos. O resultado final será apresentado com as notas calculadas com a nova pontuação. 
  
 

Comissão de Seleção 
 


