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PARECER

Trata o parecer em apreço de solicitação de remoção interna a pedido
docente, nos termos do Edital n. 070/2021-PROGESP e documentos
complementares.
No tocante a origem, perfil e expectativa de atuação da vaga destinada ao
Departamento de Fisioterapia - Campus Central, trata-se da vaga com código
271679, para Professor Adjunto em Regime de Dedicação Exclusiva (DE); com
Requisitos prévios: Graduação em Fisioterapia e Doutorado em Fisioterapia, ou
Reabilitação, ou Ciências da Reabilitação, ou em Ciências da Saúde, ou áreas
correlatas. Expectativa de atuação: Atuação Fisioterapêutica no Aparelho
Musculoesquelético, com ênfase na Fisioterapia em Reumatologia e
Agentes Eletrofísicos Terapêuticos.

Transcorrido o prazo de inscrições, restaram inscritos apenas 02 docentes
interessados, que após análise preliminar, tiveram suas inscrições deferidas pela
PROGESP-UFRN.

Em seguida, mediante deliberação da Plenária do

Departamento de Fisioterapia, foi composta a presente Comissão de Avaliação
do Processo Seletivo de Remoção Interna, mediante Portaria Eletrônica N.
30/2021-DFST, de 23 de setembro de 2021, composta pelos professores
FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO, matrícula 1149542; RICARDO
OLIVEIRA GUERRA, 350637; e TATIANA SOUZA RIBEIRO, matrícula 2319151,
que subscrevem o presente parecer. O parecer da Comissão está pautado à luz
da documentação apresentada no referido processo, e adicionalmente
consultada, a saber:
1) Edital de Remoção Interna Docente, EDITAL No 070/2021-PROGESP-UFRN;
2) Planos de Atuação Profissional emitidos pelos interessados para o
departamento pretendido;
3) Currículos Lattes dos interessados;
4) Portaria 30/2021-DFST, de designação da Comissão do Processo de Seleção
de Remoção Interna;

Essa Comissão emite parecer circunstanciado sobre o processo em tela,
nos termos a seguir:
I - DOS INTERESSADOS
Os interessados são os servidores docentes CAIO ALANO DE ALMEIDA
LINS, Matrícula 2275864, lotado na FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO
TRAIRI – FACISA; e RODRIGO PEGADO DE ABREU FREITAS, Matrícula
2646619, lotado na FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI –
FACISA. Como já mencionado, os citados professores tiveram deferidas suas
inscrições, e os processos foram encaminhados ao Departamento de
Fisioterapia pela PROGESP-UFRN, e repassados a esta comissão.

II – DA PROVA DE TÍTULOS E DO PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Como parte do processo de avaliação descrito no Edital No 070/2021PROGESP, os inscritos apresentaram para análise da Prova de Títulos (PT),
seus devidos currículos, por meio do link da Plataforma Lattes. A pontuação da
análise curricular foi realizada com base na Ficha de Avaliação de Prova de
Títulos (Anexo XII da Resolução no 150/2019-CONSEPE, de 24 de setembro de
2019), com base no currículo lattes, conforme 1.2.1, alínea “c”, deste edital. Os
resultados estão dispostos na Tabela 01 deste documento, e nos anexos deste
documento, referentes às análises individuais dos candidatos.
Conforme previsto na Ficha de Avaliação de Prova de Títulos (Anexo XII
da Resolução no 150/2019-CONSEPE, de 24 de setembro de 2019) para
avaliação das alíneas 4.0, 4.1 e 4.2 do Grupo III, todos os currículos em
avaliação foram pontuados seguindo a recomendação da FUNDAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR descrita na Portaria nº 145, de 10 de Setembro de 2021,
considerando o maior valor do CiteScore, obtido a partir da base de dados
Scopus (www.scopus.com), e da base de dados Web of Science, Journal of
Citation Report (JCR) e estratificado de acordo com a seguinte classificação
descrita no quadro abaixo:

A1

A2

A3

A4

87,5

75

62,5

50

B1

B2

B3

B4

37,5

25

12,5

Ainda como parte do processo de análise, os interessados apresentaram
seus devidos Projetos de Atuação Profissional, que foram avaliados de acordo
com as normas do citado edital. Neste sentido, foram avaliados critérios como:
Redação do documento (valor de 0,00 a 1,5 pontos); Articulação do projeto de
atuação profissional e a trajetória acadêmico-profissional com a área de
conhecimento objeto do concurso e com a expectativa de atuação profissional
(valor de 0,00 a 2,00 pontos); Participação nas atividades de ensino de
graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão, e em atividades de
administração acadêmica para inserção no contexto institucional (valor de 0,00
a 2,00 pontos); Articulação das propostas feitas aos projetos institucionais da
UFRN e do Departamento de Fisioterapia-UFRN (valor de 0,00 a 2,5 pontos);
Apresentação de novos enfoques, que possam contribuir para a consolidação e
desenvolvimento da área (valor de 0,00 a 2,00 pontos). Os resultados dos
Projetos de Atuação Profissional estão compilados e apresentados na Tabela 02
deste documento, onde consta a pontuação recebida em cada item, de acordo
com a avaliação conjunta dos membros desta comissão.

III – DA ANÁLISE E RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS (PT)
Neste item, está apresentado na Tabela 01 o resultado final da análise
curricular dos candidatos (Prova de Títulos-PT).
III.1- Avaliação da Prova de Títulos do candidato Caio Alano A. Lins
O candidato Caio Alano obteve um total de 1173 pontos na análise
curricular, distribuídos nos itens dispostos na Ficha de Avaliação de Prova de
Títulos (Anexo XII da Resolução no 150/2019-CONSEPE, de 24 de setembro de
2019), com base no link do currículo lattes e consulta nos sistemas SIGAA e
SIGRH da UFRN. O detalhamento da produção científica do candidato está
apresentado em documento anexo referente à pontuação do seu currículo.
III.2- Avaliação da Prova de Títulos do candidato Rodrigo Pegado A. Freitas
O candidato Rodrigo Pegado de Abreu Freitas obteve um total de 1585
pontos na análise curricular, distribuídos nos itens dispostos na Ficha de
Avaliação de Prova de Títulos (Anexo XII da Resolução no 150/2019-CONSEPE,
de 24 de setembro de 2019), com base no link do currículo lattes e consulta nos
sistemas SIGAA e SIGRH da UFRN. O detalhamento da produção científica do
candidato está apresentado em documento anexo referente à pontuação do seu
currículo.

Tabela 01 – Pontuação da Prova de Títulos de acordo com grupos de itens
avaliados de acordo com o Anexo XII da Resolução no 150/2019-CONSEPE, de
24 de setembro de 2019), com base no currículo lattes
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IV – DA ANÁLISE E PONTUAÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL (PAP)
No sentido de aprofundar a análise e pontuação deste item, a comissão,
de acordo com o edital, avaliou inicialmente, de forma separada e criteriosa, cada
um dos projetos apresentados pelos candidatos; em seguida, em reunião de
consenso comum entre os integrantes, atribuiu notas a cada item proposto para
a avaliação dos PAP. Neste sentido, procurou-se seguir estritamente os pontos
de

avaliação

do

edital,

já

citados

anteriormente

neste

documento.

Posteriormente, foi elaborada uma tabela (Tabela 02), onde se encontra de
forma detalhada a pontuação de avaliação dada por esta comissão,
considerando a média das pontuações dos avaliadores, dos itens considerados.

IV.1. Avaliação descritiva e considerações sobre o Plano de Atuação
candidato Caio Alano de Almeida Lins
O candidato Caio Alano de Almeida Lins é atualmente Professor Adjunto
com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí Santa Cruz (FACISA)
desde 19/01/2016; portanto, cumpriu o estágio probatório na unidade de origem.
O mesmo, de acordo com a PROGESP-UFRN, atende aos critérios do ponto de
vista funcional para solicitar a remoção interna da sua unidade de origem para o
Departamento de Fisioterapia-UFRN.
Dados Pessoais e Funcionais
Nome: Caio Alano de Almeida Lins
Data de Nascimento: 10/04/1986
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Umarizal - RN
Filiação: Cascimiro Francisco Neto e Maria Cilene de Almeida
Estado Civil: casado
Endereço: Rua Adail Pamplona de Menezes, 457, condomínio 4 oceanos, bloco
pacífico apartamento 503, Nova Parnamirim, Parnamirim, RN. CEP: 59151-680.
E-mail:caio.lins@ufrn.br
Carteira de Identidade: 1961287 ITEP-RN

CPF: 064.939.724-00

SIGAA: https://docente.ufrn.br/2275864/perfil
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1378037748813246

Trajetória Acadêmica
Sobre sua trajetória acadêmica, o candidato possui graduação em
Fisioterapia pelo Curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, em Natal-RN (2004-2009); Especialização em Fisioterapia Ortopédica
e Desportiva, Centro Universitário do Rio Grande do Norte, UNI-RN, Natal-RN
(2011); Mestrado em Fisioterapia (UFRN, 2010-2011), Doutorado em
Fisioterapia pelo Programa de pós-graduação em Fisioterapia (UFRN 20132015).

O professor Caio Alano ingressou na carreira docente na UFRN no dia
19/01/2016, por meio do Concurso público de Provas e Títulos para o Magistério
Superior, classe “a”, na área de Fisioterapia Geral / Saúde Coletiva (DE)”, na
unidade acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA, regido
pelo edital no 002/2015. No citado concurso, estava referenciado que, a
expectativa de atuação profissional para o cargo abrangia as seguintes
especificações: “O profissional destinado a esta vaga deverá apresentar domínio
didático-pedagógico nas áreas de fisioterapia geral, além de domínio na área de
saúde coletiva e promoção à saúde”.
Em fevereiro de 2016, assumiu as disciplinas de Atividade Integradora II:
Seminários em Atenção Básica/Estratégia saúde da família; Cinesiologia teórica
e Cinesiologia prática. Desde essa época, ministra as disciplinas de Cinesiologia,
Cinesioterapia,

Atividade

integradora

e

Eletrotermofototerapia

(Agentes

Terapêuticos Eletrofísicos) na graduação.
Sobre atividades de extensão, o professor Caio Alano refere que
coordena projetos voltados ao atendimento de pacientes reumáticos (Estudo e
Atendimento

em

Fisioterapia

Reumatológica

da

FACISA/UFRN:

Uma

Abordagem Acadêmica, Interdisciplinar e Multiprofissional), e colabora como
outros projetos com mulheres da comunidade com fibromialgia.
Sobre as atividades de Pesquisa, o candidato possui 04 projetos de
pesquisa cadastrados no SIGAA-UFRN, que são: Análise eletromiográfica e
biomecânica de mulheres saudáveis e portadoras da síndrome da dor
femoropatelar (2016-2017); Efeito do kinesio-taping na força muscular, dor,
edema, função física e qualidade de vida de mulheres com osteoartrite de joelho:
ensaio clínico, randomizado e cego (2018-2019); Comparação entre diferentes
protocolos de treinamento resistido no ganho de força muscular em mulheres
fisicamente ativas: ensaio clínico randomizado cego (2020); e Efeitos Local,
distal, proximal e contra-lateral de um programa de treinamento resistido de
baixa carga com restrição de fluxo sanguíneo na performance neuromuscular do
membro superior de mulheres saudáveis: ensaio clínico randomizado placebocontrolado (2021). Todos os projetos apresentam publicações científicas como
resultados do desenvolvimento dos mesmos.
Sobre as atividades de Pós-graduação, o professor está vinculado ao
Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FACISA

(PPGCREAB). O mesmo ingressou no programa no ano de 2016, participando
da

Linha

de

Pesquisa

INTERVENÇÃO

NO

SISTEMA

MÚSCULO-

ESQUELÉTICO E CARDIORRESPIRATÓRIO, onde ministra a disciplina
Processos de avaliação multidimensional com ênfase na funcionalidade e
envelhecimento; e atualmente ministra juntamente com outros professores, a
disciplina de Exercício Físico e as Adaptações Musculoesqueléticas. O professor
já concluiu 02 orientações/defesas de alunos de mestrado, e orienta atualmente
03 alunos no citado programa.
O professor ressalta no seu Plano de Atividades as parcerias de
colaboração científica com outras instituições de ensino, como a UNICID
(Universidade Cidade de São Paulo-SP), a Universidade Anhanguera (TaubatéSP), e com grupos da própria UFRN. O mesmo está vinculado ao Grupo de
Pesquisa em Reabilitação Musculoesquelética – DGP/CNPQ, cadastrado no
Diretório

Geral

de

Grupos

de

Pesquisa

do

CNPq.

Não

refere

inserção/colaboração internacional com grupos de pesquisa.
No tocante às atividades administrativas, o professor Caio Alano
participou de comissões e colegiados de diversas finalidades no âmbito
universitário, assim como do Comité de Ética em Pesquisa da FACISA, e do
Comitê PIBIC UFRN da PROPESQ como representante da FACISA. Não refere
cargos administrativos na instituição.

Perspectivas de Atuação no Departamento de Fisioterapia – UFRN
O docente Caio Alano apresenta, no seu Projeto de Atuação Profissional
para remoção interna, uma série de atividades como parte de sua proposta de
atuação no Departamento de Fisioterapia-UFRN. Desta forma, detalharemos
suas atividades de acordo com os itens de avaliação descritos no edital de
remoção.
Disciplinas com interesse/competência em ministrar disciplinas
O candidato se propõe a ministrar 04 disciplinas na graduação, a saber:
FST0051- Fisioterapia em Reumatologia; FST0053- Prática Terapêutica
Supervisionada II; FST0060- Agentes Terapêuticos Eletrofísicos; e FST0303-

Cinesiologia. Segundo o candidato, a escolha das disciplinas corresponde ao
objetivo da remoção, e ao fato de estar relacionada com a experiência docente
do mesmo.
Na pós-graduação, o candidato propõe ministrar a disciplina FST6004 –
Plasticidade do Músculo Esquelético, e sugere a inserção de uma nova
disciplina, chamada Tópicos Especiais sobre Instrumentação em Fisioterapia
Musculoesquelética, sobre a qual apresenta proposta de ementa. A justificativa
para escolha e sugestão das disciplinas, de acordo com o candidato, está
relacionada a sua experiência no programa de pós-graduação o qual está
inserido (PPGCREAB), e pela sua área de interesse em pesquisa.
Inserção em Programa de Pós-graduação (Linha de pesquisa associado ao
programa / Possíveis colaborações científicas - Grupos/docentes)
Sobre este tópico, o candidato apresenta seu interesse de ingressar no
PPGFIS (Programa de Pós-graduação em Fisioterapia-UFRN), na Linha de
Pesquisa Avaliação e Intervenção no Sistema Musculoesquelético. Nesse
sentido, como justificativa para seu ingresso no citado programa, o candidato cita
sua experiência prévia e trajetória acadêmica no PPGCREAB-FACISA. Comenta
ainda, sobre sua produção científica, onde cita 11 publicações classificadas no
estrato A (CAPES) nos últimos 4 anos (2018-2021), sendo que em todas elas,
em posição de destaque (primeiro, segundo, penúltimo ou último autor).

Participação em Projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos no
Departamento de Fisioterapia-UFRN.
O candidato Caio Alano, propõe colaboração em ações de extensão
desenvolvidas no Departamento de Fisioterapia-UFRN, entre as quais, o projeto:
“Assistência fisioterapêutica remota à pacientes com afecções reumatológicas”
coordenada pela Profa. Dra. Sandra Cristina Andrade. Propõe ainda, a criação
e cadastro na PROEX-UFRN, de um novo projeto de extensão na área de
Fisioterapia Reumatológica, com base em sua experiência prévia na FACISA na

coordenação do projeto “Estudo e Atendimento em Fisioterapia Reumatológica:
Uma Abordagem Acadêmica, Interdisciplinar e Multiprofissional”.
Sobre sua participação em projetos de pesquisa no Departamento de
Fisioterapia-UFRN, o candidato propõe colaborar em projetos já em
desenvolvimento, tais como o projeto “Dor Lombar em Pilotos da Força Aérea
Brasileira: Fatores de Risco e Efeitos de um Protocolo de Exercícios” coordenado
pelo professor Jamilson Simões Brasileiro. Como parte de sua atividade em
projetos de pesquisa, o docente Caio Alano propõe a criação e continuidade de
projetos tipo ensaio clínico, em intervenção em disfunções musculoesqueléticas,
onde o mesmo já possui registro e desenvolvimento de atividades. Propõe ainda
nesse sentido, a realização de um novo ensaio clínico, controlado e aleatorizado
sobre a temática: “Efeitos da ventosaterapia deslizante na intensidade da dor,
percepção de fadiga e desempenho neuromuscular em corredores de rua”. Para
isso, espera contar com a participação dos docentes Jamilson Simões Brasileiro
e Marcelo Cardoso de Sousa, cuja colaboração mútua já está estabelecida em
outras atividades de pesquisa desenvolvidas anteriormente.
Disponibilidade

em

participar

de

Atividades

Administrativas

no

Departamento de Fisioterapia-UFRN.
O docente candidato, se compromete no seu Plano de Atividades
Profissionais, a ter disponibilidade para assumir qualquer função administrativa,
de acordo com as demandas apresentadas pelo Departamento de FisioterapiaUFRN.

IV.1.1.- AVALIAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO
CANDIDATO CAIO ALANO DE ALMEIDA LINS
Redação
O candidato apresentou seu Plano de Atuação Profissional estruturado
em secções, que possuem um sequenciamento lógico da sua trajetória
acadêmica, das atividades já realizadas no âmbito institucional, e suas
pretensões no tocante ao futuro exercício profissional no Departamento de
Fisioterapia-UFRN. No entanto, apesar da boa redação do documento, o mesmo
não dispõe de notas de rodapé e referências de acordo com a ABNT conforme
sinaliza o presente edital de remoção. Além disso, há divergências entre algumas
atividades descritas no PAP, e as atividades descritas no CV Lattes (ex: projeto
de extensão em reumatologia e desportiva).
Articulação do projeto de atuação profissional e a trajetória acadêmicoprofissional
Não se observou na proposta do candidato, uma articulação plena da sua
trajetória acadêmica-profissional com o PAP apresentado, uma vez que, não se
observa atuação e/ou experiência docente na área de reumatologia,
especificamente no tocante ao exercício de ministrar disciplinas desta área de
conhecimento. As experiências relatadas com a reumatologia, área de interesse
do presente edital, se resume a atuação conjunta em projetos de extensão
desenvolvidos. A formação stricto-sensu do candidato, não sinaliza experiência
na área de reumatologia, assim como sua vivência clínica. São incipientes as
atividades de pesquisa na área de reumatologia apresentadas pelo candidato.
Participação nas atividades de ensino de graduação e de pós-graduação,
pesquisa e extensão, e em atividades de administração acadêmica
O candidato apresenta relato das atividades no ensino de graduação que
convergem em parte com a área de interesse do edital de remoção, não
atendendo de forma plena não ter experiência em ministrar disciplinas da área
de reumatologia. No entanto, apresenta boa trajetória e experiência na área da

de Agentes Eletrofísicos, onde ministra disciplina dessa área ao longo da sua
trajetória acadêmica na UFRN. Nas atividades de pós-graduação, o candidato,
apesar de apresentar experiência e projetos em áreas correlatas, também não
se observou trajetória na área de pesquisa na área especifica da reumatologia.
A respeito da inserção e cooperação com grupos de pesquisa, não se observou
interação e/ou colaboração com grupos internacionais. Sobre as atividades de
administração acadêmica, apesar do candidato ter participado em diferentes
comissões e colegiados, não se observou o exercício de cargo de chefia no
âmbito da gestão da estrutura administrativa da UFRN.
Articulação das propostas feitas aos projetos institucionais da UFRN e do
Departamento de Fisioterapia-UFRN
O candidato apresentou de forma simples sua proposta de atuação no
Departamento de Fisioterapia-UFRN nas atividades de ensino da graduação e
pós-graduação. Não se observou de forma detalhada como sua proposta de
atuação poderia ser articulada com o atual Plano de Ação Departamental do
Departamento de Fisioterapia, ou mesmo no âmbito da UFRN, com as atuais
metas e projetos institucionais. Esperava-se um melhor detalhamento e
planejamento articulado da sua proposta de atuação, em consonância com
atuais projetos do departamento e da UFRN.
Apresentação de novos enfoques, que possam contribuir para a
consolidação e desenvolvimento da área
O candidato propõe a criação e continuidade de projetos tipo ensaios
clínicos em disfunções musculoesqueléticas. No entanto, não se observou de
forma expressiva, na proposta apresentada, novos enfoques de atuação nas
áreas de conhecimento objeto do edital de remoção.

IV.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO DE ATUAÇÃO CANDIDATO
RODRIGO PEGADO DE ABREU FREITAS
O candidato Rodrigo Pegado de Abreu Freitas é atualmente Professor
Adjunto 04, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí Santa
Cruz (FACISA) 03/08/2009; portanto, cumpriu o estágio probatório na unidade
de origem. O mesmo, de acordo com a PROGESP-UFRN, atende aos critérios
do ponto de vista funcional para solicitar a remoção interna da sua unidade de
origem para o Departamento de Fisioterapia-UFRN.
Dados Pessoais e Funcionais
Nome: Rodrigo Pegado de Abreu Freitas
Data de Nascimento: 23/07/1984
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Natal/RN
Filiação: Rose Mary Pegado e Silva Freitas e Ítalo Anderson de Abreu Freitas
Estado civil: casado
Endereço: Rua Manoel Machado, 672, Ap. 26, Petrópolis, Natal/RN.
CEP:59012320. E-mail: rodrigopegado@gmail.com
Carteira de Identidade: 1807828-SSP/RN

CPF: 055.621.504-41

SIGAA: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=2646619
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3462462933163509

Trajetória Acadêmica
Sobre sua trajetória acadêmica, o candidato possui graduação em
Fisioterapia pela Universidade Potiguar - Natal-RN (2002-2006), possui
mestrado (2007-2009) e doutorado (2010-2013) em Psicobiologia pela UFRN.
O Professor Rodrigo Pegado ingressou na carreira docente na UFRN em
03/08/2009, por meio de concurso público para o cargo de professor com
dedicação exclusiva através do Edital no 028/2008 na área de Fisioterapia Geral,
contemplando conhecimentos nas áreas de: métodos e técnicas de avaliação

em fisioterapia; métodos e técnicas massoterapêuticas e de manipulação
articular; prescrição, orientação e treinamento do uso dos diferentes tipos de
órteses e próteses; reeducação motora e recuperação cinético-funcional;
recursos

hidrocinesioterapêuticos;

recursos

eletroterapêuticos,

termoterapêuticos e fototerapêuticos.
Como docente, vem atuando como professor no ensino de graduação na
área de Fisioterapia Geral, lecionando no início da sua trajetória acadêmica, as
disciplinas de Fisiologia Humana, Morfologia, Processos Biofísicos Vitais,
Cinesiologia, Cinesioterapia, Prática Fisioterapêutica e Prática Supervisionada I.
Assim como, em outras áreas do conhecimento, como as disciplinas de
Fisiologia do Exercício e Atenção Fisioterapêutica em Angiologia.
A atividade docente do candidato na pós-graduação na UFRN, se
concentra em 02 programas, sendo eles, o PPGCREAB, localizado na
Facisa/UFRN, e PPGCSA-UFRN no campus Natal, sendo o mesmo coordenador
atual do primeiro programa.
Entre as disciplinas ministradas na Pós-graduação, encontram-se: Bases
da Reabilitação e Saúde Funcional (60hs) e Integração sensório-motora em
reabilitação (60hs) no PPGCREAB. No PPGCSA, o docente atua na área de
reabilitação clínica com ênfase em distúrbios musculoesqueléticos (com ênfase
em populações reumáticas e dor crônica) e eletroterapia. Possui nesse
programa, 03 projetos ativos: (1) Estudo de dados espectroscópicos e variáveis
clínicas em indivíduos com fibromialgia; (2) Estimulação transcraniana por
corrente contínua associada à marcha nórdica em indivíduos com doença de
Parkinson; e (3) neuromodulação por corrente contínua em pacientes com
artralgia crônica; desenvolvendo suas pesquisas no Laboratório Multiusuário de
Pesquisa Clínica e Epidemiológica (PESQCLIN), localizado no segundo subsolo
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal-RN.
Sobre as atividades de pesquisa, o candidato cita no seu Plano de
Atividades, sua liderança como coordenador do Grupo de Pesquisa em
Neuromodulação Clínica (NeuroClin) registrado no Diretório de Grupos de
Pesquisas do CNPq. O citado grupo de pesquisa objetiva avaliar os efeitos da

neuromodulação não invasiva em populações clínicas com foco na dor crônica
e transtornos do movimento. A trajetória do grupo apresenta uma série de
resultados em forma de artigos publicados em revistas científicas ao longo dos
anos. O professor ressalta ainda no seu Plano de Atuação Profissional, a relação
de parcerias e colaborações com diversos pesquisadores da UFRN, de outras
entidades nacionais e internacionais, entre os quais, a Universidade Federal do
ABC, a Universidade Federal de São Paulo, o Instituto Santos Dumont, e City
University of New York.
Atualmente, o professor Rodrigo Pegado coordena 03 projetos de
pesquisa em andamento, a saber: Explorando a biospectroscopia e técnicas
multivariadas de classificação como uma nova ferramenta de triagem para a
fibromialgia;

Estimulação

transcraniana

por

corrente

contínua

e

sua

potencialidade terapêutica em pacientes renais crônicos que realizam
hemodiálise; e Estimulação transcraniana por corrente contínua e sua
potencialidade terapêutica em diferentes populações. Todos eles com
financiamento, via CAPES e PIBIC-CNPq.
Sobre as atividades de extensão, o candidato descreve sua participação
como coordenador de 04 projetos de extensão, destacando entre eles, os
projetos: Futebol para todos educando através do esporte, do convívio e do lazer;
e o projeto Saúde e Exercício Físico para o Diabético. Além dos projetos, o
candidato comenta sua participação em outras 41 ações de extensão nas mais
variadas temáticas.

Perspectivas de Atuação no Departamento de Fisioterapia – UFRN
O docente Rodrigo Pegado apresenta, no seu Projeto de Atuação
Profissional para remoção interna, uma série de atividades acadêmicas como
parte de sua proposta de atuação no Departamento de Fisioterapia-UFRN. Desta
forma, detalharemos suas atividades de acordo com os itens de avaliação
descritos no edital de remoção.

Disciplinas com interesse/competência em ministrar disciplinas
O candidato apresenta interesse em ministrar as seguintes disciplinas do
curso de graduação em Fisioterapia, ofertadas pelo Departamento de
Fisioterapia-UFRN: FST0051 - Fisioterapia em reumatologia (150hs), FST0053
- Prática Supervisionada II (200hs), FST0060 - Agentes terapêuticos eletrofísicos
(90hs), e FST0303 - Cinesiologia (120hs).
No Programa de Pós-graduação PPGFIS, se dispõe a ministrar a
disciplina FST6014 - Fisiologia do exercício na reabilitação musculoesquelética
(30hs).

Inserção em Programa de Pós-graduação (Linha de pesquisa associado ao
programa / Possíveis colaborações científicas - Grupos/docentes)
O candidato demonstra interesse em participar do Programa de Pósgraduação em Fisioterapia-UFRN, na Linha de Pesquisa Avaliação e intervenção
no sistema musculoesquelético. Nesse sentido, pretende dar ênfase às
pesquisas em distúrbios reumáticos, dor crônica e estimulação elétrica
transcraniana. Segundo o candidato, sua contribuição como docente
permanente no PPGFIS se daria através das redes de pesquisa nacional e
internacional já consolidadas, o uso de equipamentos já adquiridos (mediante
recursos nacionais e internacionais), abordagem de novas temáticas
(neuromodulação; dor crônica) e interseção da pós-graduação com a graduação.
Relata ainda que possui característica para ser docente permanente de um
programa nota cinco na área 21 da CAPES, e na área da Medicina II da CAPES,
por apresentar experiência na formação em pós-graduação, fluxo contínuo de
publicação internacional em periódicos de estrato A com fator de impacto
expressivo e internacionalização.
O candidato refere que tem interesse em consolidar e dar continuidade às
parcerias com docentes do PPGFIS, entre eles, os professores Ana Raquel
Lindquist, Wouber Vieira, Thereza Micussi e Karyna Ribeiro; nas áreas de
Reumatologia, Recursos eletrofísicos, Função Motora e Dor Crônica.

O professor Rodrigo Pegado apresenta também uma proposta de
pesquisa, a qual se refere a um projeto guarda-chuva que perpassa a análise
quimiométrica diagnóstica e o tratamento de reabilitação com eletroestimulação
por corrente contínua (ETCC) associada a exercício aeróbico em pacientes com
artrite crônica decorrente da chikungunya. Projeto esse com novo enfoque na
área de reumatologia. Como título, teremos: Quimiometria, eletroestimulação e
exercício para pacientes com artrite pós-chikungunya: abordagem diagnóstica e
terapêutica. Comenta ainda que farão parte dois colaboradores da UFRN (Profa
Dra. Telma Lemos – Departamento de Farmácia e o Prof. Dr. Kassio Lima –
Instituto de Química), bem como dois colaboradores internacionais (Prof. Marom
Bickson – CCNY e o Prof. Francis Martin da University of Central Lancashire).

Participação em Projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos no
Departamento de Fisioterapia-UFRN.
O docente Rodrigo Pegado propõe duas novas ações de extensão que
poderão ser realizadas no Departamento de Fisioterapia da UFRN. As ações são
divididas em duas vertentes, mediante classificação dada pela Resolução no
077/2017- CONSEPE: (1) projeto de curso de formação de pessoal qualificado
e (2) assistência clínica em reabilitação musculoesquelética através de projeto
de extensão na forma de prestação de serviço.
Sobre o primeiro, trata-se de uma proposta um projeto de Curso de
Formação em Estimulação Elétrica Transcraniana Aplicada a Distúrbios
Musculoesqueléticos e Dor Crônica, com carga horária de 60 horas, sendo 60%
do curso de atividades práticas. O curso será aberto a toda a comunidade apta
a atuação clínica da ETCC (fisioterapeutas, médicos e alunos formandos do
curso de fisioterapia e medicina).
Sobre a segunda proposta, propõe-se a realização de um projeto de
extensão com foco na assistência clínica em reabilitação musculoesquelética
voltada a doenças reumáticas, de título: Eletroestimulação e exercícios para dor
crônica e doenças reumáticas (Ex-Dor). O público em foco será pacientes com
artrites, osteoartrose, lombalgia, fibromialgia e condições de dor crônica ligadas

a distúrbios musculoesqueléticos. Fazem parte do projeto alunos de graduação,
mestrandos e doutorandos que trabalham com a temática.
Disponibilidade

em

participar

de

Atividades

Administrativas

no

Departamento de Fisioterapia-UFRN.
O candidato se dispõe a participar da gestão do Departamento de
Fisioterapia-UFRN, assumindo qualquer um dos cargos ou comissões da
universidade, representando ou coordenando de forma coerente e respeitosa os
colegas do Departamento de Fisioterapia da UFRN. Relata para isso, sua
experiência prévia como gestor em diferentes cargos na FACISA ao longo da
sua trajetória acadêmica na UFRN.

IV.2.1- AVALIAÇÃO DO PAP DO CANDIDATO RODRIGO PEGADO DE
ABREU FREITAS
Redação
O candidato apresentou o Plano de Atuação Profissional de forma bem
estruturada, atendendo às normas da ABNT, com referências e notas de rodapé
adequadas e pertinentes. Possui linguagem clara, boa capacidade de síntese
para descrever as atividades já realizadas durante seu exercício

profissional;

assim como, o detalhamento das pretensas atividades futuras no Departamento
de Fisioterapia-UFRN.

Articulação do projeto de atuação profissional e a trajetória acadêmicoprofissional
O candidato não apresenta de forma plena no seu PAP, a articulação das
atividades acadêmicas desenvolvidas com o que pede o edital, uma vez que,
não se observa na sua trajetória, a experiência em disciplina da área de
reumatologia no ensino de graduação. No entanto, se observou uma estreita
relação das suas atividades de pesquisa e de extensão com a área da
reumatologia. Ao longo da sua trajetória acadêmica, o objeto de estudo da sua
dissertação de mestrado e tese de doutorado, possui relação intima com a
reumatologia. Os projetos de pesquisa realizados, e em desenvolvimento,
possuem convergência plena com a área da reumatologia.

Assim como, é

notória a produção científica do candidato, por meio da quantidade e qualidade
dos artigos publicados na área da reumatologia. O candidato atende plenamente
os requisitos para a área de conhecimento em Agentes Eletrofísicos, como pede
o edital.

Participação nas atividades de ensino de graduação e de pós-graduação,
pesquisa e extensão, e em atividades de administração acadêmica

O candidato apresenta uma extensa e variada descrição das atividades
de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão já realizadas.
Inclusive, com forte relação com as áreas de interesse no edital de remoção.
Possui ainda experiência em atividades da administração acadêmica, em
especial no âmbito da pós-graduação. Ressalta-se a atuação do candidato em
02 programas de pós-graduação e suas atividades em laboratórios de pesquisa
importantes na UFRN. Considerou-se também sua rede de cooperação em
pesquisa no âmbito da UFRN, em nível nacional e internacional.

Articulação das propostas feitas aos projetos institucionais da UFRN e do
Departamento de Fisioterapia-UFRN

Consideramos que o candidato buscou documentos base, como o PDI da
UFRN, o plano quadrienal do PPGFIS, e o PPP do curso de Fisioterapia, para
articular bem suas propostas às necessidades já existentes, e desafios futuros.
Apresentação de novos enfoques, que possam contribuir para a
consolidação e desenvolvimento da área
O candidato apresentou no seu PAP novos enfoques de atuação,
condizentes com as demandas existentes. Há que se considerar a proposta de
uso do PesqClin- HUOL (onde já existe parceria), a proposta para inserção na
pós na área de reumatologia (onde já existe experiência de pesquisa), e
propostas de cursos e projetos de extensão na área de eletro e reumatologia,
bem como de novas abordagens na disciplina de Agentes Eletrofísicos.

Tabela 02 – Pontuação do Projeto de Atuação Profissional de acordo com os critérios de avaliação do Edital 070/2021-PROGESP.

Candidatos

Redação

Articulação do projeto

Participação nas

Articulação das

Apresentação de novos

Total

de atuação profissional

atividades de ensino

propostas feitas

enfoques, que possam

de

e a trajetória

de graduação e de

aos projetos

contribuir para a

Pontos

acadêmico-profissional

pós-graduação,

institucionais da

consolidação e

pesquisa e extensão, e

UFRN e do

desenvolvimento da

em atividades de

Departamento de

área

administração

Fisioterapia-UFRN

acadêmica
(0,00 a 2,00 pontos)

(0,00 a 2,00 pontos)

(0,00 a 1,5
pontos)

(0,00 a 2,00 pontos)

1,0

1,2

1,5

2,0

1,5

7,2

1,5

1,4

2,0

2,5

2,0

9,4

(0,00 a 2,5 pontos)

CAIO ALANO DE
ALMEIDA LINS

RODRIGO PEGADO
DE ABREU FREITAS

V. DO CÁLCULO DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS PELOS CANDIDATOS

Considerando as notas atribuídas pela comissão dispostas nas tabelas 01
e 02, a Nota Final Classificatória (NFC), aplicando a fórmula de cálculo descrita
no EDITAL No 070/2021-PROGESP: NFC = 0,4 PT + 0,6 PAP, em que: PT
corresponde à nota final obtida da prova de títulos (de acordo com o Art. 33 da
Resolução 150/2019-CONSEPE); PAP, à nota final de avaliação do projeto de
atuação

profissional

(de

acordo

com

o

Edital

070/2021-PROGESP);

apresentamos na tabela abaixo (Tabela 03), o resultado final.
Tabela 03. Resultado Final da pontuação dos candidatos.

Candidatos

Prova de

Projeto de atuação

títulos

profissional

(PT)

(PAP)

CAIO ALANO DE
ALMEIDA LINS

RODRIGO PEGADO

DE ABREU FREITAS

Total
NFC = 0,4 PT + 0,6 PAP

7,28
7,40

7,20

10,0

9,40

9,64

VI. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS
CANDIDATOS

A partir dos elementos apontados no relatório supracitado e considerando
que:
-

Os candidatos apresentaram a documentação necessária para o
acolhimento do seu pedido de remoção;

-

Existe uma sinergia entre a descrição do perfil de atuação dos candidatos
para a vaga pretendida pelo Departamento de Fisioterapia, o que atende
as necessidades do ensino de graduação e Pós-graduação em
Fisioterapia;

-

Os candidatos apresentaram, nos seus Planos de Atuação Profissional,
adequada articulação de atuação profissional e trajetória acadêmicoprofissional com a área de conhecimento objeto do concurso, e com a
expectativa de atuação profissional almejada pelo Departamento de
Fisioterapia e com o regime de trabalho em Dedicação Exclusiva;

-

Os candidatos reúnem as condições mínimas necessárias para ingresso
no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFIS-UFRN);

-

Há um compromisso dos candidatos em assumir cargos de atividades
administrativas no Departamento de Fisioterapia;
Considerando o resultado final, apresentado na Tabela 03, os dois

candidatos foram aprovados; no entanto, em virtude de constar apenas 01 vaga
no edital, para o cargo de Professor Adjunto em Regime de Dedicação Exclusiva
(DE), com Expectativa de atuação: Atuação Fisioterapêutica no Aparelho
Musculoesquelético, com ênfase na Fisioterapia em Reumatologia e Agentes
Eletrofísicos Terapêuticos, o candidato RODRIGO PEGADO DE ABREU FREITAS
obteve a maior nota. Desta forma, esta Comissão de Avaliação é de parecer
FAVORÁVEL ao pedido de remoção do professor citado.

Natal, 04 de outubro de 2021.

Comisão de Avaliação do Processo Seletivo de Remoção Interna
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo
Ricardo Oliveira Guerra
Tatiana Souza Ribeiro

