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PARECER Nº 6/2021/IHLM/REITORIA/UNILAB
PROCESSO Nº 23804.000653/2021-71

INTERESSADO(S):  

ENZO LENINE NUNES BATISTA OLIVEIRA LIMA, ERCILIO NEVES BRANDÃO LANGA, MARIANA
PRETA OLIVEIRA DE LYRA, JORGE LUZIO MATOS SILVA, COORDENAÇÃO DO CURSO DE
BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS/MALÊS, CINTHIA REGINA CAMPOS RICARDO
DA SILVA, DANIEL DE LUCCA REIS COSTA

ASSUNTO:PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA AO RECURSO INTERPOSTO PELO CANDIDATO DANIEL
OPPERMANN AO RESULTADO FINAL PROVISÓRIO DO CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO – ÁREA
COOPERAÇÃO E POLÍTICA INTERNACIONAL – EDITAL 11/2021

  

  

Senhor Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras -IHLM,

 

I. RELATÓRIO

A Comissão Examinadora do Concurso para Professor Subs�tuto - Área de Cooperação e Polí�ca Internacional e
do Edital 11/2021 - recebeu do Ins�tuto de Humanidade e Letras (IHLM) a Interposição de Recurso do
candidato Daniel Oppermann contra o Resultado Final Provisório publicado no dia 30 de abril de 2021. Em sua
argumentação, o candidato solicita a revisão da nota ob�da em sua Avaliação de Títulos e a computação de
pontos referentes à docência e orientações e par�cipação em bancas.
 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em relação à argumentação do candidato no que tange à nota ob�da na Prova de Títulos e ao pedido de
computação de pontuação de a�vidades de docência e par�cipação em bancas, a Comissão confirma que
localizou as declarações comprobatórias, no conjunto da documentação enviada pelo candidato, a saber: (1)
declaração assinada pelo coordenador da Pós-Graduação em Economia Polí�ca Internacional; (2) duas
declarações assinadas pelo próprio candidato de aceite de orientações, iniciada em 2020.2, portanto, ainda
não concluídas; (3) documento emi�do pela Universidade de Brasília atestando par�cipação em banca de
qualificação de mestrado.

No entanto, conforme a Resolução da UNILAB n° 23/2011 (ar�go 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 11/2021 (Anexo III) não faz menção a orientações em andamento ou
a par�cipação em banca de qualificação de mestrado. Portanto, a Comissão não considerou analisar as
declarações enviadas.

Sobre a docência, o Barema para Avaliação da Prova de Títulos do edital 11/2021 (Anexo III) trata de
pontuação anual, ou seja, as a�vidades, para serem contadas, devem ser acumuladas initerruptamente ao
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longo de um ano. Um documento comprobatório atesta que o candidato ministrou disciplinas ao longo de 2
(dois) semestres le�vos de 2016 no curso de Pós-Graduação em Economia Polí�ca Internacional, vinculado
ao Ins�tuto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Comissão Examinadora decidiu
por acolher a solicitação do candidato, conferindo 15,0 (quinze) pontos a esse item por se tratar de
experiência docente em Ins�tuições de Educação Superior em área do setor de estudo, uma vez que o curso
de Pós-Graduação em Economia Polí�ca Internacional está vinculada à área básica Ciência Polí�ca e área de
avaliação Ciência Polí�ca e Relações Internacionais, conforme cadastro na plataforma Sucupira. O segundo
comprovante, datado de 10 de dezembro de 2020, não faz menção ao tempo da disciplina ou sua carga
horária, não comprovando o período de 1(um) ano necessário conforme o Edital 11/2021 (Anexo III).
Portanto, a Comissão Examinadora decidiu desconsiderar esta declaração.

 

III. CONCLUSÃO

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

A Comissão Examinadora não vê embasamento para o ques�onamento acerca da inclusão de pontuação
para o item “orientações e par�cipação em bancas”. Em relação ao item “Docência (pontuação por ano)”, a
Comissão Examinadora acolhe o pedido de reconsideração de nota e confere a pontuação adicional de 15,0
(quinze) pontos ao resultado final da Avaliação de Títulos do candidato Daniel Oppermann, que terá a nota
re�ficada para 7,5 pontos.

 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA PRETA OLIVEIRA DE LYRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 03/05/2021, às 11:13, 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 DANIEL DE LUCCA REIS COSTA, COORDENADORA DE CURSO,
em 03/05/2021, às 11:13, 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 JORGE LUZIO MATOS SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 03/05/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0272879 e o
código CRC F04602EB.
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