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ATA DO RESULTADO FINAL 

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

VISITANTE E/OU PROFESSOR E PESQUISADOR VISITANTE ESTRANGEIRO Nº 55/2017 

 

No dia 28 de novembro de 2017, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado para 

Professor Visitante e/ou Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro nº 55/2017 do Programa de 

Pós-Graduação em Química – Doutorado em Associação UFGD//UEG//UFG-RC, estabelecida conforme 

item 10.2. do edital No. 55/2017 e composta pelas Profas. Dras. Luciana Melo Coelho, Richele Priscila 

Severino e Vanessa Nunes Alves, reuniu-se para avaliar o pedido de recurso interposto, com solicitação 

para nova análise curricular e conferir soma da pontuação do Currículo Lattes dos candidatos que foram 

classificados em ata de resultado preliminar para ocupar uma vaga de professor visitante ou 

professor/pesquisador visitante estrangeiro, segundo o Edital 55/2017 da UFG. A homologação das 

inscrições foi divulgada na página do programa na internet em 16 de novembro de 2017, sendo homologadas 

as seguintes inscrições dos seguintes candidatos: Luiz Fernando Gorup, Marcelo Braga Bueno Guerra e 

Rosana de Fátima Gonçalves. Para a avaliação dos CV Lattes foram considerados, conforme os itens 10.2, 

10.3 e 10.4 do edital, os itens de produção intelectual e ensino-orientação da Resolução Conjunta 

CEPEC/CONSUNI UFG 02/2013, nos últimos 5 anos, conforme item 5.3 do edital. E, após a análise dos CV 

Lattes, considerando as pontuações do Anexo I da Resolução CEPEC-CONSUNI 02/2013 e o estabelecido 

no item 10.3 do edital, foram obtidas as seguintes pontuações para os candidatos: Luiz Fernando Gorup 

(332,5 pontos), Marcelo Braga Bueno Guerra (401,9 pontos), Rosana de Fátima Gonçalves (362,5 pontos). 

Esses candidatos foram considerados aprovados na Fase I do processo seletivo simplificado. Todos esses 

três candidatos foram considerados aptos a ocupar o cargo de professor/pesquisador visitante no Programa 

de Pós-Graduação em Química – Doutorado em Associação UFGD//UEG//UFG-RC segundo as normas 

de credenciamento/recredenciamento de docentes desse programa, conforme item 10.4 do edital 55/2015. 

No entanto, indica-se para a Fase II do processo seletivo simplificado apenas os dois candidatos com maior 

pontuação: Marcelo Braga Bueno Guerra, aprovado em primeiro lugar e Rosana de Fátima Gonçalves 

aprovada em segundo lugar no Programa de Pós-Graduação em Química – Doutorado em Associação 

UFGD//UEG//UFG-RC.  

Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Melo Coelho, presidente da comissão, lavrei a presente ata que 

após lida e aprovada foi assinada pelos membros da comissão e pelo coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Química – Doutorado em Associação UFGD//UEG//UFG-RC da UFG. 

 

 

Catalão, 28 de novembro de 2017. 


