
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO  
SELEÇÃO INTERNA PARA REMOÇÃO DE DOCENTE  

  

EDITAL nº 001/2022/IC/UFAL, de 27 de outubro de 2022  

   

ATA DA SELEÇÃO INTERNA PARA REMOÇÃO DE DOCENTE 

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2022, reuniram-se, por teleconferência, os 
docentes Dr. Melchior Carlos do Nascimento (IGDema/Ufal); Dr. Isnaldo Isaac Barbosa 
(IM/Ufal); e Dr. Valmir de Albuquerque Pedrosa (CTEC/Ufal), designados pela Portaria do 
Instituto de Computação (IC/Ufal) Nº 009, de 28 de novembro de 2022, para compor a 
Banca Examinadora do Processo Seletivo para Remoção Interna de Docente do Instituto de 
Computação da Universidade Federal de Alagoas. 

Na presente instalação da banca, os docentes inicialmente declaram ausência de 
impedimentos e de suspeições que possam lançar dúvidas sobre a imparcialidade da 
avaliação do único candidato inscrito e caracterizar conflito de interesse.  

Em observância ao aludido edital, foram homologadas as inscrições dos candidatos 
ANDRÉ MAGNO COSTA DE ARAÚJO, DAVY DE MEDEIROS BAIA e MARIO HOZANO LUCAS DE 
SOUZA, que apresentaram os documentos exigidos devidamente comprovados. 

  Após análise dos documentos e apuração da pontuação (ver baremas em anexo), a 
Banca Examinadora atribuiu aos candidatos os seguintes totais de pontos e notas finais:  
 

 CANDIDATO TOTAL DE PONTOS NOTA FINAL 
1º MARIO HOZANO LUCAS DE SOUZA 2115 10,00 
2º ANDRÉ MAGNO COSTA DE ARAÚJO 1285 6,08 
3º DAVY DE MEDEIROS BAIA 495 2,34 

 

 

 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Melchior Carlos do Nascimento 

 
 

 
______________________________________________ 

Prof. Dr. Isnaldo Isaac Barbosa 
  
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Valmir de Albuquerque Pedrosa 



 

ANEXO I  
BAREMA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

  
CANDIDATO:  MARIO HOZANO LUCAS DE SOUZA 

Item Atividades 
Pontuação por item 

apresentado 

№ de itens 
comprovados pelo 

Candidato 

Pontuação 
atribuída ao 
Candidato 

1 Orientação de TCC 15 pontos por aluno 9 135 

2 Orientação de mestrado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

3 Orientação de doutorado concluída 60 pontos por aluno 0 - 

4 Coorientação de mestrado concluída 15 pontos por aluno 0 - 

5 Coorientação de doutorado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

6 Coordenação de curso de graduação 5 pontos por semestre 4 20 

7 Coordenação de programa de pós-graduação   0 - 

8 

Coordenação ou gerência de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

60 pontos por projeto 18 1080 

9 

Participação na execução de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

20 pontos por projeto 32 640 

10 
Outras orientações como Iniciação Científica e 
Tecnológica, supervisão de equipe em projetos e 
outras. 

10 pontos por orientação 18 180 

11 Coordenação de eventos científicos internacionais 
20 pontos por 

evento/supervisão 
- - 

12 
Orientação de projetos de empresas júnior e 
Incubadoras 

20 pontos por projeto 1 20 

13 
Artigo completo em periódicos indexados (ISSN) 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por artigo 1 20 

14 Livro publicado no País (com ISBN e corpo editorial) 
10 pontos por capítulo ou 40 

pontos por texto integral 
0 - 

15 
Artigo completo publicado em anais de eventos 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por trabalho 1 20 

16 
Desenvolvimento de produto (hardware ou 
software) relacionado com a atividade acadêmica 
exercida pelo docente 

20 pontos por produto 0 0 

17 

Desenvolvimento de técnica (analítica, 
instrumental, pedagógica, processual, 
terapêutica), relacionada com a atividade 
acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por técnica 0 - 

18 Patente concedida 60 pontos por patente  0 - 

19 Patente depositada 30 pontos por depósito 0 0 

20 
Realização de consultoria ou assessoria relacionada 
com a atividade acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por atividade 0 - 

PONTUAÇÃO TOTAL 2115 



 

ANEXO II 
BAREMA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

  
CANDIDATO:  ANDRÉ MAGNO COSTA DE ARAÚJO 

Item Atividades 
Pontuação por item 

apresentado 

№ de itens 
comprovados 

pelo Candidato 

Pontuação 
atribuída ao 
Candidato 

1 Orientação de TCC 15 pontos por aluno 47 705 

2 Orientação de mestrado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

3 Orientação de doutorado concluída 60 pontos por aluno 0 - 

4 Coorientação de mestrado concluída 15 pontos por aluno 2 30 

5 Coorientação de doutorado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

6 Coordenação de curso de graduação 5 pontos por semestre 0 - 

7 Coordenação de programa de pós-graduação   0 - 

8 

Coordenação ou gerência de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

60 pontos por projeto 1 60 

9 

Participação na execução de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

20 pontos por projeto 1 20 

10 
Outras orientações como Iniciação Científica e 
Tecnológica, supervisão de equipe em projetos e 
outras. 

10 pontos por orientação 16 160 

11 Coordenação de eventos científicos internacionais 
20 pontos por 

evento/supervisãO 
0 - 

12 
Orientação de projetos de empresas júnior e 
Incubadoras 

20 pontos por projeto 0 - 

13 
Artigo completo em periódicos indexados (ISSN) 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por artigo 3 60 

14 Livro publicado no País (com ISBN e corpo editorial) 
10 pontos por capítulo ou 40 

pontos por texto integral 
0 - 

15 
Artigo completo publicado em anais de eventos 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por trabalho 6 120 

16 
Desenvolvimento de produto (hardware ou 
software) relacionado com a atividade acadêmica 
exercida pelo docente 

20 pontos por produto 5 100 

17 

Desenvolvimento de técnica (analítica, 
instrumental, pedagógica, processual, 
terapêutica), relacionada com a atividade 
acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por técnica 0 - 

18 Patente concedida 60 pontos por patente  0 - 

19 Patente depositada 30 pontos por depósito 1 30 

20 
Realização de consultoria ou assessoria relacionada 
com a atividade acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por atividade 0 - 

PONTUAÇÃO TOTAL 1285 



 

ANEXO I  
BAREMA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

  
CANDIDATO:  DAVY DE MEDEIROS BAIA 

Item Atividades 
Pontuação por item 

apresentado 

№ de itens 
comprovados 

pelo Candidato 

Pontuação 
atribuída ao 
Candidato 

1 Orientação de TCC 15 pontos por aluno 6 90 

2 Orientação de mestrado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

3 Orientação de doutorado concluída 60 pontos por aluno 0 - 

4 Coorientação de mestrado concluída 15 pontos por aluno 0 - 

5 Coorientação de doutorado concluída 30 pontos por aluno 0 - 

6 Coordenação de curso de graduação 5 pontos por semestre 3 15 

7 Coordenação de programa de pós-graduação 5 pontos por semestre 0 - 

8 

Coordenação ou gerência de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

60 pontos por projeto 0 - 

9 

Participação na execução de projeto de extensão, 
capacitação, pesquisa, desenvolvimento ou de 
inovação com financiador externo à UFAL (FINEP, 
CNPq, FAPEAL, empresas, etc) 

20 pontos por projeto 11 220 

10 
Outras orientações como Iniciação Científica e 
Tecnológica, supervisão de equipe em projetos e 
outras. 

10 pontos por orientação 6 60 

11 Coordenação de eventos científicos internacionais 
20 pontos por 

evento/supervisão 
0 - 

12 
Orientação de projetos de empresas júnior e 
Incubadoras 

20 pontos por projeto 2 40 

13 
Artigo completo em periódicos indexados (ISSN) 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por artigo 0 - 

14 Livro publicado no País (com ISBN e corpo editorial) 
10 pontos por capítulo ou 40 

pontos por texto integral 
1 10 

15 
Artigo completo publicado em anais de eventos 
com Qualis CAPES A1, A2 ou B1 na área de 
Computação 

20 pontos por trabalho 3 60 

16 
Desenvolvimento de produto (hardware ou 
software) relacionado com a atividade acadêmica 
exercida pelo docente 

20 pontos por produto 0 - 

17 

Desenvolvimento de técnica (analítica, 
instrumental, pedagógica, processual, 
terapêutica), relacionada com a atividade 
acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por técnica 0 - 

18 Patente concedida 60 pontos por patente  0 - 

19 Patente depositada 30 pontos por depósito 0 - 

20 
Realização de consultoria ou assessoria relacionada 
com a atividade acadêmica exercida pelo docente 

20 pontos por atividade 0 - 

PONTUAÇÃO TOTAL 495 
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