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Assunto: Parecer referente ao pedido de reavaliação do resultado da análise de currículo do
candidato Hugo Vergilio Curto Netto.
O candidato solicita a reavaliação da nota atribuída à análise de currículo, mais
especificamente, da nota atribuída ao item “a” da etapa 2 do processo seletivo, a saber:
Iniciação Científica (IC).
PARECER
O candidato questiona a nota atribuída às atividades de IC realizadas por ele e cuja
comprovação foi realizada pela anexação do certificado e memória do programa da ANP (PRH
29). Também alega que a nota não está compatível com a de outro candidato que participou do
mesmo programa de IC. Porém, o certificado apenas declara que o candidato cumpriu todas as
exigências do Programa, completando uma carga horária de 360 horas de disciplinas
vinculadas ao PRH; e a memória apresentada, referente ao ano base de 2008, informa que o
projeto teve início em 2007, com duração prevista de 48 meses, e apresenta uma lista da
equipe que participou do projeto. Nenhum dos documentos deixa claro que as atividades
desenvolvidas pelo candidato no Programa refere-se a IC e também não fornecem dados que
permitam avaliar o tempo de participação do candidato no Programa, declarando apenas que
este participou do Programa no ano base de 2008. Quanto à incompatibilidade de notas com a
do outro candidato, ressalta-se que o referido candidato não apresentou nenhuma
documentação referente a IC e ambos só tiveram a pontuação referente ao Coeficiente de
Rendimento (CR) e Conceito do Curso (CC), itens b e c da etapa 2. As notas foram muito
parecidas, porém, a maior nota do outro candidato nesta etapa é devido à normalização das
notas por linha de pesquisa. Desta forma, este colegiado considera INDEFERIDA a solicitação
do candidato.
Vitória – ES, 15 de março de 2019.
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