
RELATÓRIO DE RECREDENCIAMENTO

RELATÓRIO FINAL

JOÃO PESSOA – 2021



Da: Comissão Docente

Para: Colegiado do PGPCI

Os docentes abaixo indicados,  que compuseram a Comissa�o de Recredeciamento de Docentes,  ve�m
submeter  e  requerer  homologaça�o  do  Colegiado do PGPCI,  deste  Relato! rio  Final  do  de ana! lise  de
recredenciamento de docentes relativo ao perí!odo de dois anos desde 2019 ate!  04/2021.

Colocamo-nos a,  disposiça�o do Colegiado para quaisquer du! vidas ou esclarecimentos que se fizerem
necessa! rios.

Sem mais para o momento.

Joa�o Pessoa, 11 de maio de 2021.

_______________________________________________________________________
Prof. Marcos Alan S. Vahdat Ferreira, Dr. (presidente)

_______________________________________________________________________
Profa. Stephanie Ingrid Souza Barboza, Dr. (membro)

_______________________________________________________________________
Prof. Vanderson Gonçalves Carneiro, Dr.  (membro)



1. INTRODUÇÃO

Este  relato! rio  conte!m  os  resultados  do  levantamento  de  dados  realizado  pela  comissa�o  de
recredenciamento de docentes do PGPCI para o perí!odo de 2019 a abril de 2021. O relato! rio envolve
docentes colaboradores e permanentes.

Para cada grupo de docentes, foram levantados dados do currí!culo Lattes e foram consideradas
informaço� es  concernentes  a,  participaça�o  dos  docentes  nas  atividades  do  Programa.  Apo! s  o
levantamento,  a  comissa�o  procedeu  a,  verificaça�o  do  atendimento  dos  crite!rios  das  resoluço� es
concernentes, fundamentados tambe!m no Anexo 3 previsto no Edital 03/2021.

O trabalho da comissa�o foi pautado na verificaça�o direta e no apontamento para cada docente do
alcance, ou na�o, dos requisitos especificados, ou seja, a comissa�o computou resultados e apontou o
cumprimento ou na�o dos crite!rios,  e  em cada caso (cumprimento ou descumprimento)  apontou a
indicaça�o de credenciamento ou na�o. 

2. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA DOCENTES PERMANENTES

Fundamentado na Resoluça�o 01 de 2016, os crite!rios para recredenciamento esta�o indicados
no art. 2° do Edital 03/2021, a saber:

I. Ser docente permanente do PGPCI na data de publicaça�o deste edital;
II. Comprovar publicaça�o qualificada, desde 2017 ate!  a data de publicaça�o deste edital,
equivalente a 100 (cem) pontos em publicaço� es qualificadas pelo QUALIS Capes, em qualquer
a! rea, de acordo com a classificaça�o vigente;
III. Comprovar publicaça�o, desde 2017 ate!  a data de publicaça�o deste edital, em perio! dico
classificado em estrato B2 ou superior na a! rea de Administraça�o da CAPES;
IV. Participar ou ser coordenador de projeto de pesquisa aprovado em edital por age�ncia
de fomento ou por Instituiça�o de Ensino Superior; 
V. Propor  um  plano  de  trabalho  que  contemple  atividades  de  pesquisa,  orientaça� o,
produça�o e oferta de disciplinas coerentes e adequadas as necessidades do PGPCI,  conforme
Anexo 3.

A verificaça�o da comissa�o estabeleceu enta�o a seguinte forma de averiguaça�o:
I. Docente Permanente: verificaça�o a partir do website do PGPCI;
II. Pontuação: a  comissa�o  procedeu  a  essa  contagem  a,  luz  do  Anexo  3  somado  a  consultas

diretamente do currí!culo Lattes, quando aplica! vel;
III. Mínimo de uma publicação em periódicos qualificados B2 ou superior : a comissa�o fez a

verificaça�o direta a partir currí!culo Lattes e Anexo 3; 
IV. Coordenação  de  projetos  aprovado  em  edital  ou  Instituição  de  Ensino  Superior:  a

comissa�o fez a verificaça�o direta a partir currí!culo Lattes ou via comprovaça�o disponibilizada
pelo/a docente;

V. Plano de trabalho: examinado a partir do Anexo 3 do Edital 03/2021.

Na tabela 1 temos os resultados do levantamento feito diretamente no currí!culo Lattes, com
eventuais levantamentos em outras fontes, que incluí!ram contato direto com os docentes.



Tabela 1 - Dados de recredenciamento – Docentes permanentes

Docente Critério II
Qualis 
(100 pontos 
em qualquer 
área)

Critério III
Publicação B2 
ou superior na
área de 
Administração

Critério IV
Coordenador ou 
participar projeto de 
pesquisa

Critério V
Plano de 
Trabalho

Linha 1

Alexandre César 
Cunha Leite

210 CP B1 CNPq Produtividade 
2019-2022
CNPq PIBIC

ok

Aline Contti Castro 190 CP/ADM B1 CNPq PIBIC ok

Elia Elisa Cia Alves 200 ADM 
+ 140 Interdisc. 
+ 440 CP 
= 780 pontos

A1 Projeto Interno 
Aprovado pela UFPB 
(2020-2021)

ok

Marcos Alan 
Shaikhzadeh 
Vahdat Ferreira

510 ADM 
+ 60 Antrop. 
+ 50 Psicol. 
+ 400 CP 
= 1020 pontos

A1 CNPq Produtividade 
2020-2023
CNPq PIBIC
British Academy

ok

Thiago Lima da 
Silva

410 CP B1 CNPq PIBIC ok

Linha 2

Ana Carolina Kruta 360 A2 CNPq PIBIC / UFPB ok

Ana Lúcia Coelho 490 A1 CNPq PIBIC / UFPB ok

Diana Lúcia 
Teixeira de 
Carvalho 

400 A2 CNPq PIBIC / UFPB ok

Stephanie Ingrid 
Souza Barboza

220 B1 CNPq PIBIC / UFPB ok

Linha 3

Italo Fittipaldi 100 CP B1 CNPq 2014-2017
CNPq PIBIC

ok

James Batista Vieira 160 ADM A2 CNPq PIBIC ok

Lizandra Serafim 20 CP
+ 80 Serv. Social
= 100 pontos

B4 (na�o 
cumpre 
requisito)

CNPq Universal – 
2019-atual

ok



Vanderson 
Gonçalves Carneiro

20 pontos (na�o 
cumpre 
requisito)

C (na�o cumpre 
requisito)

CNPq 2018-2020
CNPq PIBIC

ok

Por esses dados e pelas informaço� es do currí!culo Lattes, a comissa�o procedeu a,  avaliaça�o por
docente.  Em cada crite!rio apontamos ao final se este foi  cumprido ou na�o pelo docente,  e ao final
apresentamos um fechamento de todos os docentes em todos os crite!rios. Considerando os resultados,
temos enta�o no Quadro 1 um suma! rio do atendimento aos crite!rios, juntamente com a indicaça�o da
comissa�o para cada docente.

Quadro 1 – Suma! rio do atendimento dos crite!rios pelos docentes permanentes
Linha 1

ALEXANDRE CÉSAR CUNHA LEITE
1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 210 pontos na a! rea de Cie�ncia Polí!tica:  Critério
atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui 1 produça�o qualificada
como B1. Critério atendido
4.  Coordenaça�o de projetos por edital:  o docente e!  bolsista produtividade CNPq (Ní!vel 2) Critério
atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, 
orientaça�o, produça�o e oferta de disciplinas coerentes e adequadas as necessidades do PGPCI - 
Critério atendido

ALINE CONTTI CASTRO
1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas  pelo  QUALIS  Capes:  possui  160  na  a! rea  de  Administraça�o  Pu! blica  -
Critério atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui artigo B1.  Critério
atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: o docente tem projeto PIBIC vigente - Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

ELIA ELISA CIA ALVES
1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas  pelo  QUALIS  Capes:  possui  780 pontos,  sendo 440 na  a! rea  de  Cie�ncia
Polí!tica, 140 Interdisciplinar e 200 em Administraça�o. Critério atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: tem publicaça�o A1 na a! rea –  Critério
atendido
4.  Coordenaça�o de projetos por edital:  a docente tem projeto interno na UFPB, comprovado com
documento assinado pela Pro! -Reitoria. Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

MARCOS ALAN SHAIKHZADEH VAHDAT FERREIRA



1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas pelo QUALIS Capes:  possui  1020,  sendo 510 em Administraça�o,  60 em
Antropologia, 50 em Psicologia e 400 em na a! rea de Cie�ncia Polí!tica:  Critério atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui produça�o qualificada
como A1. Critério atendido
4.  Coordenaça�o de projetos por edital:  o docente e!  bolsista produtividade CNPq (Ní!vel 2) Critério
atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

THIAGO LIMA DA SILVA
1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 410 pontos na a! rea de Cie�ncia Polí!tica:  Critério
atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui 1 produça�o qualificada
como B1. Critério atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: o docente tem projeto CNPq PIBIC vigente. Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

Linha 2
ANA CAROLINA KRUTA BISPO

1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 360 pontos na a! rea de Administraça�o:  Critério
atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: a docente possui 1 produça�o qualificada
como A2. Critério atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: o docente e!  coordenadora de projeto de Iniciaça�o Cientí!fica.
Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

ANA LÚCIA DE ARAÚJO COELHO
1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 490 pontos na a! rea de Administraça�o. Critério
atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: a docente possui  artigo A1.  Critério
atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: o docente tem projeto PIBIC 2019/2020.  Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

DIANA LÚCIA TEIXEIRA DE CARVALHO
1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 400 pontos na a! rea de Administraça�o. Critério
atendido



3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: tem publicaça�o A2 na a! rea.  Critério
atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: a docente tem projeto de Iniciaça�o cientí!fica vigente. Critério
atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

STEPHANIE INGRID BARBOZA
1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 220, sendo 210 em Administraça�o.  Critério
atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui produça�o qualificada
como B1. Critério atendido
4. Coordenaça�o de projetos por edital: o docente e!  coordenadora de projeto de Iniciaça�o Cientí!fica
vigente. Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

Linha 3
ITALO FITTIPALDI

1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: possui 100 pontos na a! rea de Cie�ncia Polí!tica:  Critério
atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui 1 produça�o qualificada
como B1. Critério atendido
4.  Coordenaça�o  de  projetos  por  edital:  o  docente  teve  um  projeto  financiado  pelo  CNPq-Edital
Universal finalizado em 2017. E apresenta no Lattes pesquisa no perí!odo 2019-atual. Na�o consegui
identificar se e!  PIBIC. Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

JAMES BATISTA VIEIRA
1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas  pelo  QUALIS  Capes:  possui  160  na  a! rea  de  Administraça�o  Pu! blica  -
Critério atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: o docente possui 2 produço� es qualificada
como B2 ou mais. Critério atendido
4.  Coordenaça�o de projetos por edital:  o docente teve um projeto PIBIC no perí!odo 2015-2017 e
depois esteve afastado para esta! gio po! s-doutoral - Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

LIZANDRA SERAFIM
1. EM  docente permanente do PGPCI
2.  Produça�o  qualificadas  pelo  QUALIS  Capes:  possui  100 pontos,  sendo  20   na  a! rea  de  Cie�ncia
Polí!tica e 80 na area de Serviço Social. Critério atendido
3.  Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: a publicaça�o da docente na a! rea e!  em



revista B4 (RPPI) e outra sem classificaça�o na a! rea - Critério não atendido
4.  Coordenaça�o  de  projetos  por  edital:  a  docente  tem  um  projeto  financiado  pelo  CNPq-Edital
Universal. E apresenta no Lattes participaça�o em outras pesquisa. . Na�o consegui identificar se as
fontes financiadoras e/ou se sa�o PIBIC. Critério atendido
5. Plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI  -  Critério
atendido

VANDERSON GONÇALVES CARNEIRO
1. EM  docente permanente do PGPCI
2. Produça�o qualificadas pelo QUALIS Capes: publicaço� es em perio! dicos classificados em C e B4. Sem
pontuaça�o no quadro anexo 2:  Critério não atendido
3. Mí!nimo uma publicaça�o em qualificados B2 ou superior: publicaço� es em perio! dicos classificados
em C e B4 - Critério não atendido
4.  Coordenaça�o de projetos por edital:  o docente coordenou projeto financiado pelo CNPq-Edital
PRONINC finalizado em 2020. Apresenta no Lattes coordenaço� es de pesquisa PIBIC em todo perí!odo
analisado. Critério atendido
5. Plano de trabalho: O plano de trabalho apresentado contempla atividades de pesquisa, orientaça�o,
produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI.  Critério
atendido

Na tabela 2 temos enta�o um suma! rio do resultado e a indicaça�o da comissa�o:

Tabela 2 – Suma! rio do atendimento aos crite!rios pelos docentes colaboradores

Docente Indicação

Linha 1

Alexandre Ce!sar Cunha Leite Recredenciamento no NDP

Aline Contti Castro Recredenciamento no NDP

Elia Elisa Cia Alves Recredenciamento no NDP

Marcos Alan Shaikhzadeh Vahdat Ferreira Recredenciamento no NDP

Thiago Lima da Silva Recredenciamento no NDP

Linha 2

Ana Carolina Kruta Bispo Recredenciamento no NDP

Ana Lu! cia Coelho Recredenciamento no NDP

Diana Lu! cia Teixeira de Carvalho Recredenciamento no NDP

Stephanie Ingrid Barboza Recredenciamento no NDP

Linha 3



Italo Fittipaldi Recredenciamento no NDP

James Batista Vieira Recredenciamento no NDP

Lizandra Serafim

Recredenciamento no NDP com base no Art. 
7º. da Resoluça�o 01/2016, por crite!rio de 
Liderança Institucional

Vanderson Gonçalves Carneiro
Recredenciamento no NDP com base no Art. 
7º. da Resoluça�o 01/2016, por crite!rio de 
Senioridade no PGPCI

No item seguinte temos o resultado relativo aos docentes colaboradores.

3. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA DOCENTES COLABORADORES

Inicialmente, levantamos os requisitos do Edital 03/2021, fundamentado na resoluça�o PGPCI
01/2016, a saber:

3.1 – O recredenciamento do docente colaborador observara!  os seguintes crite!rios mí!nimos:
I. Ser docente colaborador do PGPCI na data de publicaça�o deste edital;

II. Possuir tí!tulo de Doutor, reconhecido pela CAPES;
III. Comprovar publicaça�o qualificada,  desde 2017 ate!  a data de publicaça�o deste edital,

equivalente a 25 (vinte e cinco) pontos em publicaço� es qualificadas pelo QUALIS Capes,
em  qualquer  a! rea,  de  acordo  com  a  classificaça�o  vigente  e  com  base  no  Art.  13,
Para! grafo UM nico, da Resoluça�o PGPCI 01/2016.

IV. Possuir orientaça�o de Trabalho de Conclusa�o de Curso ou projeto de iniciaça�o cientí!fica
concluí!da;

V.  Integrar projeto de pesquisa;
VI. Propor  um  plano  de  trabalho  que  contemple  atividades  de  pesquisa,  orientaça�o,

produça�o  e  oferta  de  disciplinas  coerentes  e  adequadas  as  necessidades  do  PGPCI,
conforme Anexo 3.

Parágrafo  1:  Os  docentes  recentemente  admitidos  como  colaboradores  atrave!s  do  Edital
02/2020 esta�o dispensados de apresentar documentos para este edital.

Parágrafo 2: Conforme previsto no Art. 13 da Resoluça�o PGPCI 01/2016, o recredenciamento de
docentes colaboradores e!  restrito a uma u! nica vez nesta condiça�o. Docentes colaboradores ja!
recredenciados  em  2018  na�o  podera�o  participar  deste  edital  e  sera�o  descredenciados,  sem
prejuí!zo para participaça�o em editais futuros de credenciamento docente.

Entre os docentes colaboradores, apenas o Dr. Hermann Atila Hrdlicka apresentou candidatura,
mas sem os documentos comprobato! rios. Na�o obstante, fundamentado no Art. 3.1, Para! grafo 2º, na�o
seria possí!vel o recredenciamento do docente, dado que ele ja!  foi recredenciado no processo anterior
conduzido em 2018. O mesmo se aplica a outro docente colaborador, Prof. Dr. Josedilton Alves Diniz,
que por sua vez na�o se inscreveu para o certame.

Logo, na tabela 3 temos a indicaça�o final da comissa�o:

Tabela 3 – Suma! rio do atendimento aos crite!rios

Docente Indicação



Linha 2

Josedilton Alves Diniz

Descredenciamento com base no Art. 3.1,
Para! grafo 2º do Edital 03/2021 e Art. 13 da

Resoluça�o 01/2016.

Linha 3

Hermann Atila Hrdlicka

Descredenciamento com base no Art. 3.1,
Para! grafo 2º do Edital 03/2021 e Art. 13 da

Resoluça�o 01/2016.

4. FINALIZAÇÃO 

Considerando as regras vigentes e os resultados verificados, a comissa�o finalizou o relato! rio com
a  indicaça�o  de  recredenciamento  de  todos  docentes  permanentes  e  o  descredenciamento  de  dois
docentes colaboradores, a saber, Josedilton Alves Diniz (Linha 2) e Hermann Atila Hrdlicka (Linha 3).

A comissa�o  finaliza  sinalizando a oportunidade de se  definirem a! reas de  recepça�o  de novos
docentes  permanentes  ou  colaboradores,  ao  menos  um  docente  para  linha  2  e  linha  3.  O
credenciamento  de  docentes  permanentes  viabilizara!  o  equilí!brio  entre  as  linhas  e  permitira!  o
adequado funcionamento do PGPCI.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 21/05/2021

RELATÓRIO Nº 01/2021 - PGPCI (11.00.52.04) 
(Nº do Documento: 1) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 01/06/2021 10:53 ) 
STEPHANIE INGRID SOUZA BARBOZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1967671

(Assinado digitalmente em 21/05/2021 10:23 ) 
MARCOS ALAN SHAIKHZADEH VAHDAT

FERREIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1927918

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 17:32 ) 
VANDERSON GONCALVES CARNEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

2031012

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: ,https://sipac.ufpb.br/documentos/ 1
ano: , documento (espécie): , data de emissão:  e o código de verificação: 2021 RELATÓRIO 21/05/2021 a3d4ffdf40

https://sipac.ufpb.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

