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RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

Título do projeto Objeto de contestação Resposta ao recurso 

(In)Visibilidades urbanas: 

perspectivas 

comunicacionais e 

estéticas da imagem de 

Juazeiro do Norte atual 

Pontuação lattes - produção artística-

cultural 

 

DEFERIDO 

Corrigida a pontuação referente à produção artística-cultural. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 77,5 

A comunicação do corpo-

artista no debate 

interseccional 

Produção artístico-cultural não 

contabilizada 
DEFERIDO 

Corrigida a pontuação referente à produção artística-cultural. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 67 

Aspectos valorativos da 

participação brasileira nas 

mostras de latino-americanas 

de fotografia, México (1978-

1981) 

Ausência de pontuação no item 6.1 - 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA-

CULTURAL 

 

DEFERIDO 

Corrigida a pontuação referente à produção artística-cultural. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 84,2 



Biofabricação: Um estudo 

sobre Anatomia e Fabricação 

digital. 

 

Verificação da pontuação referente 

aos artigos publicados na Revista 

Científica Brazilian Journal of 

Development, pois esta revista possui 

Qualis 2019 B2 (ISSN: 2525-8761). 

 

INDEFERIDO 

O períodico científico não possui avaliação no Qualis 2013-2016 

e, conforme consta no item “6.7.3.” do edital , “O Qualis Periódico 

usado para a classificação será do Quadriênio 2013-2016”. Até o 

momento não ocorreu a formalização de nenhuma outra classificação 

de periódicos na Plataforma Sucupira. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MANTIDA: 42,6 

Estudo de soluções 

convencionais e 

compensatórias de drenagem 

urbana para o município de 

Juazeiro do Norte 

A pontuação atribuída ao currículo 

no quesito “membro permanente ou 

colaborador do corpo docente de 

curso de pós-graduação stricto 

sensu”. 

DEFERIDO 

Contabilizada a pontuação referente ao item pleiteado.  

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 81,2 

Eficácia de compostos 

orgânicos a base de tabaco de 

cigarros e cascas de pequi 

aplicados à produção de 

espécies hortícolas 

 

Contestação sobre pontuação do 

periódico "Research, Society and 

Development" - ISSN 2525-3409 e 

pontuação PRODUÇÃO 

BIBLIOGRÁFICA (ARTIGOS EM 

PERIÓDICOS)  

 

INDEFERIDO 

O períodico científico não pontua na área pleiteada da avaliação 

no Qualis 2013-2016, conforme consta no item “6.7.3.” do edital – 

“O Qualis Periódico usado para a classificação será do Quadriênio 

2013-2016”. Até o momento não ocorreu a formalização de nenhuma 

outra classificação de periódicos na Plataforma Sucupira. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MANTIDA: 133,3 

Estudo do Modo de Ação de 

Moduladores do Canal 

Mitocondrial de Potássio 

durante a Restrição Calórica 

e Doenças Cardíacas 

Pontuação do currículo Lattes dos 

proponentes (Pós-doutorado e 

revisão de artigos científicos) 

 

DEFERIDO 

Contabilizada a pontuação referente aos itens pleiteados.  

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 126,3 



A Morte na Biopolítica 

 

O Sistema não considerou válido e 

não contou o Doutorado em 

Comunicação.  

 

DEFERIDO 

Contabilizada a pontuação referente ao item pleiteado.  

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 86,5 

Algoritmos e Complexidade 

de Problemas de Infecção e 

Edição de Grafos 

 

Dois itens da pontuação não foram 

capturados corretamente: Pós-

doutorado e artigos-publicados-

qualis-A1. Em ambos deixou-se de 

contabilizar um item. 

 

DEFERIDO PARCIALMENTE 

Contabilizada a pontuação referente ao Doutorado. 

Sobre o artigo A1, no momento da submissão o mesmo encontrava-

se categorizado no lattes do proponente como “Artigo aceito para 

avaliação”, portanto, essa condição não pontuava no barema. 

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 102,7 

Natureza, Cultura e 

matematização do 

conhecimento em Ernst 

Cassirer 

 

A pontuação do meu lattes (e 

consequentemente o meu nome) não 

entrou na lista divulgada pela PRPI. 

 

DEFERIDO 

Por um arquivamento inesperado, o projeto não entrou no sistema 

e, por isso, a contabilização da pontuação do lattes não ocorreu.  

 

PONTUAÇÃO TOTAL: 71,8 

Modelo Multivariado de 

Previsão de Nível Estático da 

Água Subterrânea como 

Função das Séries Temporais 

De Precipitação 

Solicito verificação da pontuação do 

meu Currículo Lattes.  

 

DEFERIDO 

Pontuação corrigida  

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 181,3 



Índices de Boa Governança e 

Coesão Social em Áreas e 

Regiões Metropolitanas 

(AM/RM) de Portugal e 

Brasil: O caso da AM de 

Lisboa (Portugal) e das RMs 

do Cariri e Fortaleza (Brasil) 

Pontuação do Currículo LATTES 

[Atuação Profissional – Membro 

permanente de Programa de Pós-

graduação] 

 

DEFERIDO 

Contabilizada a pontuação referente ao item pleiteado.  

 

PONTUAÇÃO TOTAL MODIFICADA: 101 

 

Juazeiro do Norte, 28 de maio de 2021 

 

Profa. Laura Hévilla Inocêncio Leite 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (assinado digitalmente) 

 


