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RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO ÀS CANDIDATURAS INDEFERIDAS 

 

 

JANAINA GUIMARÃES DA 
FONSECA E SILVA 

MATA NORTE 

(Não atendimento ao item 2.2.3 do edital 
referente ao Art. 2º, inciso II, V, alíneas a), b), 
c), d), do Decreto n° 38.765, de 25 de outubro 
de 2012 

 

 

Foi recebido, pela Comissão ao Cargo de Promoção de Professor Associado – 2022, recurso da 

docente Profa. Dra. Janaína Guimarães da Fonseca e Silva, matrícula nº 11360-3. Interpondo o 

recurso administrativo contra a decisão por essa Comissão no tocante do não atendimento ao 

artigo 2.2.3 do Edital, Inciso II, V alíneas a), b), c) e d), do Decreto n° 38.765, de 25 de outubro 

de 2012 

 

1. No que concerne ao item 2.2.3 do edital referente ao Art. 2°, inciso II, 

ressaltamos cumprir o requisito, o que pode ser verificado nos documentos 

anexos ao barema. Trata-se de uma declaraçâo do programa de pós-

graduação do mestrado em Formação de Professores e Praticas 

Interdisciplinares da UPE-Campus Petrolina, dizendo que faço parte do corpo 

permanente desde 2015. 

 

De acordo com o artigo 2.2.3 do Edital, Inciso II, destaca-se que a docente anexou uma 

declaração do Mestrado Profissional em Ensino de História. O tempo como docente permanente 

no programa não é de dois anos. No entanto, a docente indicou uma declaração do Mestrado 

em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da UPE – Campus Petrolina, fora 

do espaço de comprovação para o item, anexado nas comprovações documentais do barema. 

Mesmo assim, a comissão levou em consideração o documento.  

  

2. Acerca do item 2.2.3 do edital referente ao Art. 2°, inciso V, alinea "a", no que 

se refere aos amgos cientificos, o edital em momento algum diz em que 

area eles devem ser avaliados, levando em consideração minha atuação 

nas duas Areas, Históris e Educação, peço que a Area de educaçâo seja 

levada em consideraçâo. Assim, o artigo “Lugones e o escurecer do ensino 

de História” possui Qualis Al em educação; “Género na educação bâsica 
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Brasileira”; Qualis Al em Educação; “Ensino Médio Integrado do IF-Sertio 

Petrolina”, Qualis B2 em educaçao; “Relações de género em sala de aula: 

compartilhando experiéncias do pibid interdisciplinar de Petrolina, Qualis B2 

em educação. Quanto ao quinto artigo, trabalhei com a ideia do Qualis novo, 

infelizmente nao efetivado, aqui aponto outra possibilidade para avaliação 

que está comprovado em meu barema, o artigo “Aviadando o curriculo: 

Identidade, representção, gay, corpo e politicas Publicas”, Qualis B2, 

fechando os cinco artigos, sendo 2 Al e 3 B2, tendo os Qualis conforrne o 

estabelecido no artigo 2°, inciso V, paragrafo 1° do decreto 38.765 de 2012. 

 

De acordo com a RESOLUÇÃO CONSUN Nº 002/2013, no seu Artigo 2º, Inciso V alínea a) o 

candidato deverá atender às seguintes condições obrigatórias:  

a) Ter publicado 05 (cinco) artigos científicos completos em periódicos científicos indexados, 

no triênio que finaliza o ano base;  

§ 1° Quanto ao disposto na alínea “a” do inciso V deste artigo, deve ser observado o 

seguinte:  

I - Ao menos 01 (um) dos artigos científicos deve ser enquadrado em estratos indicativos da 

qualidade A1 ou A2 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES;  

II - Os demais artigos científicos devem ser enquadrados em estratos indicativos da 

qualidade B1, B2 ou B3 ou superior; 

III - excepcionalmente, serão admitidas as produções equivalentes aos critérios CAPES da 

área de conhecimento do candidato, no triênio anterior ao ano da solicitação de progressão, 

sendo contabilizados apenas os artigos cuja filiação do docente seja única e exclusivamente 

registrada como Universidade de Pernambuco. Para fins de equivalência dos artigos, 

considerar o fator de impacto JCR (Journal Citation Reports) previsto no Documento da 

Capes na área de conhecimento do candidato. 

 

RESPOSTA AO RECURSO REFERENTE AO ITEM V alínea (A): 
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A professora argumenta que os artigos anexados, foram de estrato Qualis superior “B2”, de acordo 

com o novo Qualis, já em vigor, de acordo com a portaria 145 da capes publicada em D.O em 

setembro de 2021.  

De acordo com Edital no item 2, sobre os Requisitos Acadêmicos, 2.2.1 Para o que dispõem 

os Incisos I, e II do Parágrafo 1º do Artigo 2 do Decreto nº 38.765 de 2012 ou Resolução CONSUN 

002/2013, o Qualis considerado será o último divulgado pela CAPES até a data de início das 

inscrições, classificação de periódicos quadriênio 2013-2016. Informamos que não há nenhum 

documento oficial na plataforma Sucupira CAPES em vigor, que respalde a solicitação da 

professora. Esta Comissão adotou, para todos os candidatos, o Qualis 2013-2016, em vigência, a 

fim de atender ao Edital Processo Seletivo de Promoção ao cargo de Professor associado da UPE-

2022. Referentes aos artigos anexados, esta Comissão, procurou inclusive analisar se os artigos 

poderiam ser utilizados na exceção descrita do Inciso III, do Parágrafo 2º do Art. 2: 

“excepcionalmente, serão admitidas as produções equivalentes aos critérios CAPES da área de 

conhecimento do candidato, no triênio anterior ao ano da solicitação de progressão, sendo 

contabilizados apenas os artigos cuja filiação do docente seja única e exclusivamente registrada 

como Universidade de Pernambuco”. Contudo, os artigos apresentados não puderam ser 

considerados. A docente não cumpriu os critérios mínimos para continuar no certame, como exige o 

Decreto nº 38.765, de 25 de outubro de 2012. Em relação ao item 2.2.3 do edital, referente ao Art. 

2º, inciso V, alínea “a”, a docente não atende a exigência de ter: “a) ter publicado 05 (cinco) artigos 

científicos completos em periódicos científicos indexados”; […] “§ 1° Quanto ao disposto na alínea 

“a” do inciso V deste artigo, deve ser observado o seguinte: I - ao menos 01 (um) dos artigos 

científicos deve ser enquadrado em estratos indicativos da qualidade A1 ou A2 pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; II - os demais artigos científicos 

devem ser enquadrados em estratos indicativos da qualidade B1, B2 ou B3”.  

Destaca-se que foram considerados os qualis oficiais, publicizados na plataforma sucupira. 

Em análise aos estratos dos artigos anexados no formulário para este item, temos:  

Revista Educação História Outras áreas 

Brazilian Journal of Development Sem qualis Sem qualis Sem qualis 

Momento - Diálogos m Educação B2 B5  

Revista Estudos Feministas A1 A1  
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Revista Exitus B2 B5  

ETD- Educação Temática Digital A1 B2  

 

RESPOSTA AO RECURSO REFERENTE AO ITEM V alínea (E): 

 

Quanto ao item 2.2.3 do edital, referente ao Art. 2º, inciso V, alínea “e”, a docente anexou a 

portaria nº 2089/2020, de 29 de outubro de 2020, como vice-coordenadora do curso de Licenciatura 

em História. No entanto, o período não contempla 2 anos, como exige o Decreto nº 38.765, de 25 

de outubro de 2012 e o referido edital. 

Quanto ao item 2.2.3 do edital referente ao Art. 2º, inciso II, destaca-se que a docente 

anexou uma declaração do Mestrado Profissional em Ensino de História. O tempo como docente 

permanente no programa não é de dois anos. No entanto, a docente indicou uma declaração do 

Mestrado em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da UPE – Campus Petrolina, 

fora do espaço de comprovação para o item, anexado nas comprovações documentais do barema. 

Mesmo assim, a comissão levou em consideração o documento. 

Pelo exposto acima, a falta do cumprimento do Art. 2º, inciso V, alínea “a” e “e”, a 

comissão mantém o INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO.  

 

 

 

Prof.ª Simone Maria Muniz da Silva Bezerra 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo de Promoção Associado da UPE 

Edital 2022 
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