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PARECER Nº 4/2021/IHLM/REITORIA/UNILAB
PROCESSO Nº 23804.000557/2021-23

INTERESSADO(S):  MARCIO EDUARDO DE LIMA VALVERDE, INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS MALÊS,
RAFAEL PALERMO BUTI, FANNY LONGA ROMERO, MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES

ASSUNTO:PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA  AO RECURSO INTERPOSTO PELO CANDIDATO JOÃO
VICTTOR VARJÃO AO RESULTADO FINAL PROVISÓRIO DO CONCURSO PARA PROFESSOR SUSBTITUTO - AREA
DE ANTROPOLOGIA -EDITAL 08/2021

 

Senhor Diretor do Instituto de Humanidades e Letras -IHLM

I. RELATÓRIO

A Comissão Examinadora do Concurso para Professor Substituto - Área de Antropologia do Edital 08/2021 -
recebeu do Instituto de Humanidade e Letras -IHLM- a Interposição de Recurso do candidato João Victtor
Gomes Varjão contra o Resultado Final Provisório publicado no dia 13 de Abril de 2021.

Em sua argumentação, o candidato solicita a revisão da nota obtida em sua Prova de Títulos e a computação de
pontos referentes a dois artigos aceitos para publicação (no prelo).

O candidato questiona o modelo de cálculo para obtenção da Média Final   - exemplificando com outras
instituições que atribuem peso menor (20%) à pontuação dos títulos para fim de obtenção de Média Final.          
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                  

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em relação à argumentação do candidato no que tange à nota obtida na Prova de Títulos e ao pedido de
computação de pontuação dos artigos aceitos para publicação/no prelo, a Comissão confirma que localizou duas
declarações de artigos no prelo, no conjunto da documentação enviada pelo candidato: uma declaração assinada
por membro editorial da Revista Prelúdio, e outra documentação sem assinatura institucional do conselho, corpo
ou membro editorial da Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova.

No entanto, conforme a Resolução da UNILAB n° 23/2011 (artigo 23, item 5°, da sessão Avaliação de Títulos),
"só devem ser apreciadas e atribuídas notas aos itens do Roteiro para Avaliação de Títulos". O Barema para
Avaliação da Prova de Títulos do edital 08/2021 (Anexo III) não faz menção a artigos no prelo ou aceitos para
publicação. Portanto, a Comissão não considerou analisar as declarações enviadas.

Em relação ao questionamento da fórmula para obtenção da Média Final, citamos a Resolução da Unilab
n° 23/2011, que dispõe sobre a realização de concursos para o provimento de cargos de professor. O Artigo 24
informa que cada examinador deverá, no Item II, "extrair média aritmética simples (média final) das notas
atribuídas a cada candidato, considerando uma casa decimal"; e no Item III, “classificar os candidatos pela
ordem decrescente das médias apuradas”. 
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Como fica entendido na Resolução, o procedimento de obtenção da Média Final adotado pela Unilab se dá a
partir de Média Aritmética Simples (soma de todas as notas com peso igual e divisão simples). A Prova de
títulos é, sim, classificatória (como refere o candidato), mas neste caso o seu peso na obtenção da Média Final é
equivalente ao peso das demais etapas. No caso de processos para Professor Substituto, a UNILAB possibilita a
realização do certame com até mesmo uma única etapa (Portaria GR 122/2013 - Art. 2 Inciso 1). No caso do
edital 08/2021, adotou-se duas etapas: Prova Didática e Prova de Títulos, sendo esta, a fórmula para obtenção da
Média Final: PD (Prova Didática) + PT (Prova de Títulos) / 2 = Média Final.                                                         
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            
III. CONCLUSÃO

A Comissão Examinadora decide não acatar o pedido de reconsideração da nota da Prova de Títulos

A Comissão Examinadora não vê embasamento para o questionamento acerca do cálculo para obtenção de
Média Final, uma vez que foi seguido a Resolução indicada

A Comissão Examinadora mantém a nota do candidato João Victtor Varjão tal como foi publicada no Resultado
Final Provisório.

À consideração superior.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL PALERMO BUTI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 15/04/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
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Documento assinado eletronicamente por MARIA ANDREA DOS SANTOS SOARES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/04/2021, às 15:25, 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 FANNY LONGA ROMERO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
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1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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