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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PRELIMINAR PARA APRECIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO
SELETIVO PARA PROFESSOR EFETIVO

 
 

EDITAL Nº 98/2020 - SETOR DE ESTUDO: Fisioterapia Cardiorrespiratória / Gerontologia / Internato

 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e
um, a Comissão Preliminar, composta pelos professores Rafael Barreto de Mesquita, Ana Carla Lima
Nunes e Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne, estabelecida nos termos do art. 6º da Resolução Nº
05/CEPE, de 24 de julho de 2019, reuniu-se, em sala virtual do Google Meet, para análise dos
documentos rela�vos às inscrições no processo sele�vo para Professor Efe�vo do Departamento de
Fisioterapia, setor de estudo: Fisioterapia Cardiorrespiratória / Gerontologia / Internato, objeto do
edital 98/2020, para proceder ao DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO das solicitações de inscrição.

Seguem as inscrições DEFERIDAS: (01/2021) Amanda Soares Felismino
Silveira; (02/2021) Amanda Souza Araújo Almeida; (03/2021) Ana Lucy Rodrigues
Ferreira; (04/2021) Andréa Felinto Moura; (05/2021) Andréa Stopiglia Guedes Braide; (06/2021) Anne
Kastelianne França da Silva; (08/2021) Denise Moreira Lima Lobo; (09/2021) Fernanda Oliveira de
Carvalho; (11/2021) Gardênia Maria Mar�ns de Oliviera Costa; (12/2021) Ítalo Ribeiro
Lemes; (13/2021) Jéssica Danielle Medeiros da Fonsêca; (14/2021) Juliana Araújo
Nascimento; (15/2021) Juliana de Góes Jorge; (16/2021) Juliano Ferreira Arcuri; (17/2021) Leandro Cruz
Mantoani; (18/2021) Leda Maria de Castro Coimbra Campos; (19/2021) Leonardo
Calegari; (21/2021) Luciana de Carvalho Pádua Cardoso; (22/2021) Magno Markus Ferreira Formiga
Gonçalves de Oliveira; (23/2021) Maria Rosenilda Petrolina de Carvalho; (25/2021) Patricia Rehder dos
Santos; (26/2021) Polliana Ba�sta dos Santos; (27/2021) Renata Ramos Tomaz; (28/2021) Rêncio Bento
Florêncio; (29/2021) Thayla Amorim San�no. 

A seguir as inscrições INDEFERIDAS: (07/2021) Claro Luiz Antunes Rangel
Júnior; (10/2021) Flavia Perassa de Faria;  (20/2021) Luana Gabrielle de França
Ferreira; (24/2021) Monike Couras Del Vecchio Barros.

JUSTIFICATIVA PARA O INDEFERIMENTO: O candidato (07/2021) Claro Luiz Antunes Rangel
Júnior não atendeu ao disposto no item 4, letra d) do Edital nº 98/2020, que solicita “cópia do histórico
escolar do curso de mestrado ou doutorado, conforme o caso, que comprove ser o curso na área do
concurso. O histórico escolar poderá ser subs�tuído por outro documento que comprove o conhecimento
do candidato na área do concurso, observado o disposto no item 2 do presente Edital”. A
candidata (10/2021) Flavia Perassa de Faria não atendeu ao disposto no item 4 do Edital nº 98/2020, que
solicita “O candidato, brasileiro ou estrangeiro, deverá solicitar a inscrição, obrigatoriamente, mediante
“Requerimento de Inscrição” dirigido ao Chefe do Departamento ou ao Diretor do Ins�tuto ou Campus
interessado, conforme o caso, disponível no endereço eletrônico www.progep.ufc.br, corretamente
preenchido e contendo todas as informações solicitadas.” e também não atendeu ao disposto no item 4,

http://www.progep.ufc.br/


01/04/2021 SEI/UFC - 1844015 - Ata de Reunião

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2070285&infra_sistema=1… 2/2

letra d) do Edital nº 98/2020, que solicita “cópia do histórico escolar do curso de mestrado ou doutorado,
conforme o caso, que comprove ser o curso na área do concurso. O histórico escolar poderá ser
subs�tuído por outro documento que comprove o conhecimento do candidato na área do concurso,
observado o disposto no item 2 do presente Edital”. A candidata (20/2021) Luana Gabrielle de França
Ferreira não atendeu ao disposto no item 4, letra d) do Edital nº 98/2020, que solicita “cópia do histórico
escolar do curso de mestrado ou doutorado, conforme o caso, que comprove ser o curso na área do
concurso. O histórico escolar poderá ser subs�tuído por outro documento que comprove o conhecimento
do candidato na área do concurso, observado o disposto no item 2 do presente Edital”. A
candidata (24/2021) Monike Couras Del Vecchio Barros não atendeu ao disposto no item 3 do Edital nº
98/2020, que solicita “A inscrição far-se-á, exclusivamente, mediante o e-mail do Departamento, Ins�tuto
ou Campus interessado, para o qual deverão ser encaminhados todos os documentos referentes a
inscrição, no período das 8 (oito) horas do dia 22 de fevereiro de 2021 às 17 (dezessete) horas do dia 12
de março de 2021:” e também não atendeu ao disposto no item 4, letra d) do Edital nº 98/2020, que
solicita “cópia do histórico escolar do curso de mestrado ou doutorado, conforme o caso, que comprove
ser o curso na área do concurso. O histórico escolar poderá ser subs�tuído por outro documento que
comprove o conhecimento do candidato na área do concurso, observado o disposto no item 2 do
presente Edital”.

 

Fortaleza, 26 de março de 2021.
 
 

Prof. Dr. Rafael Barreto de Mesquita  
Docente do Departamento de Fisioterapia/UFC

 
Profa. Dra. Ana Carla Lima Nunes  

Docente do Departamento de Fisioterapia/UFC
 

Profa. Dra. Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne  
Docente do Departamento de Fisioterapia/UFC

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CARLA LIMA NUNES, Professor do Magistério
Superior, em 29/03/2021, às 22:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA GARDANO BUCHARLES MONTALVERNE,
Professor do Magistério Superior, em 30/03/2021, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BARRETO DE MESQUITA, Professor do Magistério
Superior, em 30/03/2021, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1844015 e
o código CRC 2756DFDB.
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