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À Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD 

REF: Parecer de progressão funcional 

 

Docente: João Batista de Aguiar 

SIAPE: 1765427 

Centro: Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS 

Progressão funcional pretendida: Professor Associado 2 

Parecer: 

 PONTUAÇÃO APRESENTADA PONTUAÇÃO CONCEDIDA 

CAMPO I 16,96 16,96 

CAMPO II 120,00 102,00 

CAMPO III 1 0 

CAMPO IV 0 0 

CAMPO V 0 0 

TOTAL 137,96 118,96 

 

Comentários:  

1) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de mestrado do discente Vitor 

Cabrera Fernandes (6 pontos). JUSTIFICATIVA: o aluno concluiu o mestrado em 16/09/19 e o 

docente passou a ser co-orientador do mesmo a partir de 21/12/2018. Sendo assim, foi atribuído 

pontuação em outro tópico deste mesmo campo, considerando a co-orientação concluída de 

mestrado - 0 ponto. 

2) Campo II: foi considerada a pontuação referente a co-orientação de mestrado do discente Vitor 

Cabrera Fernandes como co-orientação concluída de mestrado. JUSTIFICATIVA: mestrado 

concluído em 16/09/19. De acordo com a tabela 1 do Anexo 1 da Resolução Consuni nº 160, a 

pontuação atribuída para co-orientação concluída de aluno de mestrado é de 4 pontos - 4 pontos. 

3) Campo II: foi corrigida a pontuação referente a co-orientação de mestrado do discente Regis de 

Oliveira Dantas. JUSTIFICATIVA: mestrado concluído em 06/03/20. De acordo com a tabela 

1 do Anexo 1 da Resolução Consuni nº 160, a pontuação atribuída para orientação concluída de 

aluno de mestrado é de 4 pontos - 4 pontos. 

4) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de iniciação científica do 

discente Guilherme Gagliardi. JUSTIFICATIVA: De acordo com a tabela 1 do Anexo 1 da 

Resolução Consuni nº 160, a comprovação de orientação de aluno de iniciação científica ou 

trabalho de conclusão de curso de graduação devem ser certificadas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa (ProPes) – 0 ponto 

5) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de trabalho de conclusão de 

curso do discente Diego Zilli Lima. JUSTIFICATIVA: De acordo com a tabela 1 do Anexo 1 

da Resolução Consuni nº 160, a comprovação de orientação de aluno de iniciação científica ou 
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trabalho de conclusão de curso de graduação devem ser certificadas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa (ProPes) – 0 ponto 

6) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de trabalho de conclusão de 

curso da discente Samantha Janduci Lopes Calixto. JUSTIFICATIVA: De acordo com a tabela 

1 do Anexo 1 da Resolução Consuni nº 160, a orientação de aluno de iniciação científica ou 

trabalho de conclusão de curso de graduação devem ser certificadas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa (ProPes) – 0 ponto 

7) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de mestrado do discente Vitor 

Cabrera Fernandes. JUSTIFICATIVA: O docente foi orientador deste discente durante o 

período de 15/02/16 a 20/12/2018, quando passou a acompanhá-lo como co-orientador até o 

momento da defesa em 16/09/2019. Contudo, foram considerados os pontos referentes à 

conclusão do mestrado neste mesmo campo.  – 0 ponto 

8) Campo II: foi desconsiderada a pontuação referente a orientação de mestrado do discente Regis 

de Oliveira Dantas. JUSTIFICATIVA: O período de orientação é anterior ao interstício 

considerado para esta solicitação de progressão funcional. O docente foi orientador deste 

discente durante o período de 29/05/17 a 12/04/2018.  – 0 ponto 

9) Campo III: foi desconsiderada a pontuação referente a participação no evento “O Grande ABC 

da aviação: novos ares para o desenvolvimento”. JUSTIFICATIVA: De acordo com a tabela 2 

do Anexo 1 da Resolução Consuni nº 160, a pontuação atribuída para palestras, conferências, 

minicursos, oficinas e outras atividades certificadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(ProEC) deve ser emitida pela própria ProEC – 0 ponto. 

 

Decisão: INDERERIDO, caso o docente não apresente os documentos comprobatórios que faltam para 

atingir a pontuação mínima necessária descrita na Resolução Consuni nº160.  

Justificativa para o indeferimento:  

1) O docente não apresentou pontuação mínima de 30 (trinta) pontos no Campo I (atividades de 

ensino), conforme Artigo 4º da Resolução Consuni nº 160.  

2) Não há nenhum comprovante de afastamento por motivo de saúde. O docente apenas descreve 

que foi afastado por motivo de saúde no mapa de pontuação.  

3) O docente apresentou pontuação igual à 0 (zero) no Campo III (atividades de extensão e cultura), 

o que não é permitido, de acordo com Artigo 4º da Resolução Consuni nº 160. 

 

Relatora: Renata Simões (SIAPE: 1838194)  


