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ASSUNTO: REMOÇÃO INTERNA DE DOCENTE, EDITAL No 070/2021-PROGESP - PARA O 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - UFRN 

  
INTERESSADOS:  
 
ADRIANA GOMES MAGALHÃES, matrícula 1242804 

GRASIÉLA NASCIMENTO CORREIA, matrícula 1892581 

VANESSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA, matrícula 4933786 

 

PARECER 

O parecer em apreço trata da 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 704518, 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 nas áreas de 

Fisioterapia em Pediatria, ginecologia e obstetrícia (GOP), Fisioterapia na Atenção 

Primária e em Métodos e Técnicas de Avaliação. 

Transcorrido o prazo de inscrições, restaram inscritos 03 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 Remoc    o Interna, mediante Portaria Eletrônica 

N. 32/2021-DFST, de 07 de outubro de 2021, composta pelos professores ANA RAQUEL 



RODRIGUES LINDQUIST, matrícula 2179208; CAROLINA DANIEL DE LIMA ALVAREZ, 

matrícula 1785163; e MARCELLO BARBOSA OTONI GONÇALVES GUEDES, matrícula 

4967498, 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) Requerimento dos interessados; 

2) Edital de Remoção Interna Docente, EDITAL No 070/2021-PROGESP-UFRN; 

3) Planos de Atuação Profissional emitidos pelos interessados para o departamento pretendido; 

4) Links dos Currículos Lattes dos interessados; 

5) Portaria de designação da Comissão do Processo de Seleção de Remoção Interna; 

6) Origem da vaga a ser preenchida destinada ao Departamento de Fisioterapia com seu 

respectivo perfil e expectativa de atuação docente; 

7) Resoluções 060/2020 e 099/2020, que regulamentam o processo internamente na UFRN; 

8) Consulta Funcional docente no SIGRH-UFRN; 

9) Consulta às características dos concursos de entrada dos docentes na FACISA-UFRN, no site 

PROGESP-UFRN. 

 Esta Comissão emite parecer circunstanciado sobre o processo em tela, nos termos a 

seguir: 

I - DOS INTERESSADOS 

Os interessados são os servidores docentes ADRIANA GOMES MAGALHÃES, matrícula 

1242804, GRASIÉLA NASCIMENTO CORREIA, matrícula 1892581 e VANESSA PATRÍCIA 

SOARES DE SOUSA, matrícula 4933786, lotadas na FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DO TRAIRI – FACISA.  

II – DA PROVA DE TÍTULOS E DO PROJETO DE ATUAC    O PROFISSIONAL  

 Como parte do processo de avaliação descrito no Edital No 070/2021-PROGESP, 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 b se no currículo l ttes, conforme 1.2.1,  líne  “c”, deste edit l. Os 

resultados estão descritos na Tabela 02 e dispostos individualmente como anexos do processo 

em tela.  

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, e da base de dados Web of Science, 

Journal of Citation Report (JCR) e estratificado de acordo com a classificação da Tabela 2: 

Tabela 1: Classificação do qualis, segundo a CAPES 

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:  

1. Redação do documento (valor de 0,00 a 1,5 pontos);  

2. 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);  

3. 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);  

4. Articulação das propostas feitas aos projetos institucionais da UFRN e do 

Departamento de Fisioterapia-UFRN (valor de 0,00 a 2,5 pontos);  



5. 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 copilados e apresentados na 

Tabela 03 deste documento, no qual 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 

 O resultado final da análise curricular dos candidatos (Prova de Títulos-PT) está 

apresentado na Tabela 01. 

III.1- Avaliação da Prova de Títulos da candidata ADRIANA GOMES MAGALHÃES 

  

 A candidata ADRIANA GOMES MAGALHÃES obteve um total de 1066 pontos, 

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 informado. O detalhamento de sua produção científica é apresentado em documento 

anexo referente à pontuação do currículo. 

 

III.1- Avaliação da Prova de Títulos da candidata        LA NASCIMENTO CORREIA 

 

 A candidata        LA NASCIMENTO CORREIA obteve um total de 962 pontos, 

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 informado. O detalhamento de sua produção científica é apresentado em documento 

anexo referente à pontuação do currículo. 

 

III.1- Avaliação da Prova de Títulos da candidata VANESSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA

  

 A candidata VANESSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA obteve um total de 619 pontos, 

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 informado. O detalhamento de sua produção científica é apresentado em documento 

anexo referente à pontuação do currículo. 

 

Tabela 02 – Pontuação da Prova de Títulos, baseada nos 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. 

CANDIDATOS  
ADRIANA GOMES 

MAGALHÃES 

       LA 
NASCIMENTO 

CORREIA 

VANESSA 
PATRÍCIA SOARES 

DE SOUSA 

Grupo I 

Títulos e formação acadêmica 

100 100 100 

Grupo II 

Atividades de docência 

210 152 98 

Grupo III 

Atividades de pesquisa e 
extensão 

476 520 377 

Grupo IV 

Mérito profissional e 
atividades administrativas 

280 190 44 

Total 1066 962 619 

  

IV – DA ANÁLISE E PONTUAÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 A fim 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. Neste sentido, seguiu-se estritamente os pontos de avaliação do edital, já 

citados anteriormente neste documento. Posteriormente, foi elaborada uma tabela (Tabela 03), 

na qual se encontra de forma detalhada, a pontuação de avaliação dada por esta comissão, 

considerando a médias das pontuações dos avaliadores, dos itens avaliados. 

IV.1. Avaliação descritiva e considerações sobre o Plano de Atuação candidato ADRIANA 

GOMES MAGALHÃES 

 



 A candidata ADRIANA GOMES MAGALHÃES é docente lotada na Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi Santa Cruz (FACISA) desde 2009, portanto, cumpriu o estágio 

probatório na unidade de origem. A mesma, de acordo com a PROPESQ 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 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Rio de Janeiro- RJ 

Filiação: Djalva Gomes Magalhães (In Memorian) e Natanael Magalhães (In 

Memorian) 

Estado Civil: Divorciada 

Filha: Lara Beatriz Magalhães Lisbôa. 

Endereço: Avenida Abel Cabral, 1397 apto 1501 Torre A, Condomínio Residencial 

Sírios, Nova Parnamirim, Parnamirim -RN. 

E-mail: adriana.magalhaes@ufrn.br 

RG:1316376- PB 

CPF: 93085486453 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5918222264099117 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0279-5930 

Análise do Projeto de Atuação Profissional a ser desenvolvido no 

Departamento de Fisioterapia  

Pontos avaliados Comentários Not
a 

a) A redação observa os 
requisitos da linguagem 
acadêmica: objetividade, 
clareza e precisão e obedecer 
às normas da ABNT quanto às 
citações, notas de rodapé e 
organização bibliográfica (valor 
de 0,00 a 1,5 pts). 

A candidata apresentou seu Plano de Atuação 
Profissional de forma clara e bem-organizada, 
onde mostra sequencialmente sua trajetória 
acadêmica, atividades desenvolvidas na instituição 
a qual está vinculada e suas pretensões 
relacionadas às atividades a serem desenvolvidas 
no Departamento de Fisioterapia – UFRN. Atende 
aos critérios de linguagem, normas e organização 
bibliográfica.  

1,5 



b) Articula o 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 pts);   

O projeto de atuação profissional e a trajetória 
acadêmico-profissional apresentam uma 
articulação parcial com o PAP. Apresenta 
experiência na área acadêmica e profissional em 
Ginecologia e Obstetrícia e Atenção Básica e 
pouca experiência em MTA. A candidata descreve 
certa experiência na área de Pediatria, 
especialmente anterior à FACISA, no entanto, as 
atividades de pesquisa e de extensão na área ao 
longo dos anos de docência são insipientes. 
Todos os projetos (extensão e pesquisa) 
coordenados pela professora são na área de 
Ginecologia e Obstetrícia e não há proposta de 
desenvolvimento de projetos de extensão ou 
pesquisa na área da Pediatria. 

1,0 

c) Prevê 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 pts) 

O projeto de atuação profissional apresenta 
proposta de atividades de ensino de graduação e 
de pós-graduação, pesquisa e extensão, e em 
atividades de administração acadêmica para 
inserção no contexto institucional. No entanto, a 
candidata não apresenta nenhuma nova proposta 
de projeto de extensão e pesquisa e sim, uma 
continuidade dos projetos que vem desenvolvendo 
na sua atual instituição de trabalho. Além disso, os 
projetos de pesquisa e extensão não contemplam 
a área da Pediatria onde a candidata restringe-se 
a sinalizar uma atuação como colaboradora em 
projeto de pesquisa já existente no Departamento 
de Fisioterapia. Com relação à inserção e 
cooperação de grupos de pesquisa, observamos 
pouca interação com grupos nacionais e 
internacionais. Possui experiência em gestão e se 
dispõe a contribuir em funções administrativas. 
 

1,0 

d) Articula as propostas feitas 
aos projetos institucionais da 
UFRN e/ou do Departamento 
ou Unidade especializada à 
qual se candidata (valor de 
0,00 a 2,5pts) 

As propostas estão razoavelmente bem 
articuladas com o departamento que se destina a 
candidata, considerando as áreas definidas no 
edital. Claramente, o foco de atuação tanto em 
relação a pesquisa quanto em extensão é na área 
de Ginecologia e Obstetrícia.  Não foi encontrada 
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. 
 

1,0 

e) Apresenta novos enfoques, Não há novos enfoques. Apesar de sugerir 0,0 



 

 

IV.2. Avaliação descritiva e considerações sobre o Plano de Atuação candidato        LA 

NASCIMENTO CORREIA 

  

  c ndid t         LA NASCIMENTO CORREIA é docente lotada na Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairí Santa Cruz (FACISA) desde 2014, portanto, cumpriu o estágio 

probatório na unidade de origem. De acordo com a PROPESQ, a candidata 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: Grasiéla Nascimento Correia 

Data de Nascimento: 15/03/1984 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Dracena – SP 

Filiação: Maria Amelia Nascimento Correia e Zenaldo Correia 

Estado Civil: Solteira 

Endereço: Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2685, Condomínio Central Park 1, Casa 136, 

Parque das Nações, Parnamirim, RN. CEP: 59154-350 

E-mail: grasiela_n_correia@yahoo.com.br 

Carteira de Identidade: 34.778.985-7 

SIGAA: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1892581 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8878717048564522 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2722-5205 

 

Análise do Projeto de Atuação Profissional a ser desenvolvido no 
Departamento de Fisioterapia 
 
Pontos avaliados Comentários Nota 

a) A redação observa os 
requisitos da linguagem 

O Memorial e o Projeto de atuação 
profissional atendem os requisitos de 

1,0 

contribuindo para a 
consolidação e 
desenvolvimento da área 
(valor de 0,00 a 2,00 pts).  

parcerias que podem contribuir com o 
desenvolvimento da área de Ginecologia e 
Obstetrícia, não apresenta novos projetos ou 
abordagens.  
 

Nota Final  4,5 

https://orcid.org/0000-0002-2722-5205


acadêmica: objetividade, 
clareza e precisão e obedece 
às normas da ABNT quanto 
às citações, notas de rodapé 
e organização bibliográfica 
(valor de 0,00 a 1,5 pts). 

linguagem e normas de organização 
bibliográfica. No entanto, poderia ser 
mais objetivo e preciso quanto a 
contribuição de tal docente para o perfil 
atual desta vaga. 

b) Articula o 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 pts);   

O projeto de atuação profissional e a 
trajetória acadêmico-profissional estão 
em consonância com apenas uma das 
áreas (Ginecologia e obstetrícia) de 
conhecimento objeto do concurso e 
com a expectativa de atuação 
profissional. Dessa forma, tanto a parte 
de Pediatria, como Atenção Básica e 
MTA não são plenamente 
contempladas. 
 

1,0 

c) Prevê 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 pts) 

O projeto de atuação profissional 
sugere que a candidata tem 
experiência nos três eixos e poderia 
contribuir para tal, no entanto, tal 
sugestão não é enfática em relação às 
atividades administrativas. As demais, 
contribuições contemplam 
principalmente a área de Ginecologia e 
obstetrícia, visto que se trata-se de 
continuidade de extensões e pesquisas 
já iniciadas. 

0,8 

d) Articula as propostas feitas 
aos projetos institucionais da 
UFRN e/ou do Departamento 
ou Unidade especializada à 
qual se candidata (valor de 
0,00 a 2,5pts) 

As propostas estão articuladas com o 
departamento que se destina a 
candidata, no entanto, atende 
parcialmente a demanda existente para 
tal vaga. 
 

1,0 

e) Apresenta novos enfoques, 
contribuindo para a 
consolidação e 
desenvolvimento da área 
(valor de 0,00 a 2,00 pts).  

Não há novos enfoques. Apesar de 
sugerir parcerias que podem contribuir 
com o desenvolvimento da área de 
Ginecologia e Obstetrícia, não 
apresenta novos projetos ou 
abordagens.  
 

0,0 

Nota Final  3,8 

  
 

IV.3. Avaliação descritiva e considerações sobre o Plano de Atuação candidato VANESSA 

PATRÍCIA SOARES DE SOUSA 

 



 A candidata VANESSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA é atualmente docente lotada 

na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí Santa Cruz (FACISA) desde 2017, portanto, 

cumpriu o estágio probatório na unidade de origem. A mesma, de acordo com a PROPESQ 

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: Vanessa Patrícia Soares de Sousa  

Data de Nascimento:19/09/1985 

Nacionalidade: Brasileira  

Naturalidade: Natal - RN  

Filiação: Elizabeth Soares de Souza e Luiz Antônio Soares de Sousa  

Estado Civil: casada  

Endereço: Avenida Abel Cabral, 577, Parnamirim, RN. CEP: 59151-250.  

E-mail: vanessa.sousa@ufrn.br  

Carteira de Identidade: 002257041  

CPF: 056.322.304-90  

SIGAA: https://docente.ufrn.br/4933786/perfil  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6971799707627238  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4117-3859 

 
Análise do Projeto de Atuação Profissional a ser desenvolvido no 
Departamento de Fisioterapia 
 

Pontos avaliados Comentários Nota 

a) A redação observa os requisitos da 
linguagem acadêmica: objetividade, 
clareza e precisão e obedecer às 
normas da ABNT quanto às 
citações, notas de rodapé e 
organização bibliográfica (valor de 
0,00 a 1,5 pts). 

O Memorial obedece às normas da ABNT. 
Entretanto a redação não é objetiva (96% 
do conteúdo escrito é referente ao 
memorial e 4% para o projeto de atuação). 
 

0,5 

b) Articula o 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 pts);   

A trajetória acadêmica descreve a 
participação em componentes do objeto do 
concurso, considerados obrigatórios para a 
formação em fisioterapia. Durante a 
descrição da trajetória profissional a 
candidata tem larga experiência na área 
da Ginecologia e Obstetrícia, moderada 
experiência na Atenção Primária em 

0,8 

http://lattes.cnpq.br/6971799707627238


Saúde e pouca experiência na Pediatria. 
Ministrou apenas uma vez o componente 
de Métodos e Técnicas da Avaliação. A 
descrição do projeto de atuação 
profissional é limitada. Descreve 
sucintamente as disciplinas pretendidas, e 
projetos idealizados e não apresenta um 
plano de atividades administrativa. A 
expectativa de atuação profissional é 
atendida em apenas um item (disciplinas 
da graduação), demais itens descrevem 
participação específica de apenas uma 
das áreas do objeto do concurso. 

c) Prevê 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 pts) 

O projeto de atuação profissional não 
apresenta participação em atividades de 
administração acadêmica, e para a pós-
graduação, pesquisa e extensão foram 
apresentados conteúdos que atendem 
apenas um dos componentes do objeto do 
concurso. 

0,8 

d) Articula as propostas feitas aos 
projetos institucionais da UFRN 
e/ou do Departamento ou Unidade 
especializada à qual se candidata 
(valor de 0,00 a 2,5pts) 

As propostas não articulam todos os 
componentes do objeto do concurso e não 
há descrição de um plano de atividade 
administrativa. 
 

0,7 

e) Apresenta novos enfoques, 
contribuindo para a consolidação e 
desenvolvimento da área (valor de 
0,00 a 2,00 pts).  

Não há novos enfoques. Apesar de sugerir 
parcerias que podem contribuir com o 
desenvolvimento da área de Ginecologia e 
Obstetrícia, não apresenta novos projetos 
ou abordagens. 

0,0 

Nota Final  2,8 



Tabela 03 – Pontuação da Projeto de Atuação Profissional de acordo com os critérios de 

avaliação do Edital 070/2021-PROGESP. 

CANDIDATOS ADRIANA GOMES 
MAGALHÃES 

       LA 
NASCIMENTO 

CORREIA 

VANESSA 
PATRÍCIA 

SOARES DE 
SOUSA 

Redação 

(0,00 a 1,5 pontos) 

 
1,5 1,0 0,5 

Articulação do projeto de atuação 
profissional e a trajetória acadêmico-
profissional 

(0,00 a 2,00 pontos) 

1,0 1,0 0,8 

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

(0,00 a 2,00 pontos) 

1,0 0,8 0,8 

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

(0,00 a 2,5 pontos) 

1,0 1,0 0,8 

Apresentação de novos enfoques, 
que possam contribuir para a 
consolidação e desenvolvimento da 
área  

(0,00 a 2,00 pontos) 

0,0 0,0 0,7 

Total de Pontos 
4,5 3,8 2,8 

 



Das Considerações Finais Sobre a Avaliação dos Candidatos 
 
  

IDO PARECER 

 

A partir dos elementos apontados no relatório supra-citado e considerando que a 

Comissão de Processo Seletivo de Remoção deve atribuir a cada docente a nota final 

classificatória (NFC), de acordo com a seguinte fórmula:  

NFC = 0,4 PT + 0,6 PAP 

em que: PT corresponde à nota final obtida da prova de títulos; PAP, à nota final de avaliação do 

projeto de atuação profissional. 

 

Esta Comissão de Processo Seletivo de Remoção emite a seguinte classificação: 

 

DOCENTE NFC 
NOTA 

FINAL 
RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

ADRIANA 
GOMES 
MAGALHÃES 
 

(10,0 X 0,4) + (4,5 X 0,6) 

 
 
6,70 
 

 
REPROVADA 

 
 
- 

       LA 
NASCIMENTO 
CORREIA  
 

(9,0 X 0,4) + (3,8 X 0,6) 
 
5,88 
 

 
REPROVADA 

 
- 

VANESSA 
PATRÍCIA 
SOARES DE 
SOUSA  
 

(5,8 X 0,4) + (2,8 X 0,6) 
 
4,00 
 

 
REPROVADA 

- 

 

A partir dos elementos citados neste relatório esta Comissão de Processo Seletivo de Remoção 

emite o parecer NÃO FAVORÁVEL à remoção das candidatas. 

           

 

Natal/RN, 21 de outubro de 2021 


