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RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO ÀS CANDIDATURAS INDEFERIDAS 
 

 
 

Foi recebido, pela Comissão ao Cargo de Promoção de Professor Associado – 2022, 
recurso da docente Prof. Dr. PAULO ROBERTO DE BRITO MARQUES, matrícula nº 
47.929 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) e e), do 
Decreto n° 38.765, de 25 de outubro de 2012 

 

Art. 2º INCISO II - A progressão para o cargo de Professor Associado será solicitada 
pelo interessado, desde que o docente candidato atenda cumulativamente às 
seguintes condições obrigatórias: 
 
II - esteja participando do corpo permanente de algum dos Programas de Pós-
graduação stricto sensu da UPE  no ano da candidatura, de modo contínuo, durante 
pelo menos 03 (três) anos, ininterruptos ou não; 
 
1. No que concerne ao item 2.2.3 do edital referente ao Art. 2°, inciso II, ressaltamos 

não cumprir o requisito, o que pode ser verificado nos documentos anexos ao barema. 

Trata-se de uma declaração do programa de pós-graduação LATO SENSO 

(ESPECIALIZAÇÃO): PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM NEUROLOGIA.  

 

O CANDIDATO NÃO ATENDE A ESTE ITEM – CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA  PARA 

PROGRESSÃO DO CARGO DE PROFESSOR ASSOCIADO 

 

Art. 2º, inciso II, INCISO V, alíneas  a),b), c), d), e) do Decreto n° 38.765, de 25 de outubro de 
2012.  
 

a) ter concluído, a orientação de pelo menos 03 (três) alunos de Programas de Pós- 

graduação stricto sensu da UPE aprovados pela CAPES no quadriênio que finaliza o 

ano base; o que corresponde aos alunos que realizaram seleção e defesa pública da 

dissertação (Mestrado) ou defesa da Tese (Doutorado) e tiveram o Professor PAULO 

ROBERTO DE BRITO MARQUES como orientador. 

PAULO ROBERTO DE BRITO 
MARQUES 

FCM 

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

http://www.upe.br/
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I - Esteja participando do corpo permanente de algum dos Programas de Pós- 

graduação stricto sensu da UPE no ano da candidatura, de modo contínuo, durante 

pelo menos 03 (três) anos, ininterruptos ou não; 

 

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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