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Comissão de Seleção de Docentes Voluntários 

 

1   INTRODUÇÃO 

 No período de 01/07/2021 a 30/07/2021, o Departamento de Fisioterapia publicou o Edital 

No. 03/2021, que abria vagas para docentes voluntários. A comissão de Seleção de Docentes 

Voluntários é composta pelo Prof. Dr. José Jamacy de Almeida Ferreira (SIAPE 336942), 

Profa. Dra. Valéria Mayaly Alves de Oliveira (SIAPE 1433915), Profa. Dra. Palloma 

Rodrigues de Andrade. (SIAPE 2425533) (Anexo 1). 

 O período compreendido entre 02 a 06 de agosto de 2021 foi destinado a inscrições de 

candidatos para o pleito. Houve apenas uma inscrição neste período, da candidata LARISSA 

COUTINHO DE LUCENA, a qual apresentou a documentação requerida pelo edital DEPFISIO No. 

03/2021, a saber: I – Currículo Lattes atualizado dos últimos quatro (4) anos; II - Formulário (anexo 

1) com a seguinte comprovação: a) cadastro no diretório de grupos de pesquisa do CNPq; b) 

produção dos últimos quatro (4) anos, conforme formulário próprio; c) plano de trabalho (ensino e 

pesquisa). Neste sentido, no dia 10 de agosto de 2021, a inscrição da candidata foi homologada, 

com publicação no site do departamento e do Centro de Ciências da Saúde 

(https://www.ufpb.br/dft/contents/menu/concursos-e-selecoes). Não havendo requerimento de 

reconsideração desta etapa do processo seletivo, a comissão se reuniu para a análise da 

documentação da candidata. 

 

2) ANÁLISE DO MÉRITO 

 Para cumprir com as necessidades do Departamento de Fisioterapia, a candidata deveria: 

I. Ser portador do título de doutor ou livre docente; 

II. Ter produção qualificada, nos últimos quatro (4) anos; 

III. Ter produção intelectual nos últimos quatro (4) anos de, no mínimo, 75% do mínimo 

requerido pela área 21; 

IV. Demonstrar, por meio de um plano de trabalho, que a sua participação poderá concorrer para 

a consolidação do Departamento de Fisioterapia e do PPGFis/UFPB e de projetos de pesquisa 

em desenvolvimento. 

 Após análise de documentação apresentada pela candidata LARISSA COUTINHO DE 

LUCENA, a comissão verificou a adequação de sua candidatura para o cargo (Quadro 2): 
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 Quadro 2: Análise da documentação de acordos com itens necessários para o mérito. 

Item  Documentação apresentada Situação 

Portador de título de doutor ou 

livre docente? 

Sim, doutorado em Fisioterapia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, UFRN, 

Adequado ao 

requerido 

Produção intelectual (2016-

2021) 

- A1 02: 200 pts 

- B1 01: 60 pts 

- B2 01: 40 pts 

- dois artigos não tem Qualis 

- um capítulo de livro L3=120 pts 

- três capítulos de livro L3=40 pts 

PONTUAÇÃO: 460 pts  

Adequado ao 

requerido 

Demonstrar, por meio de um 

plano de trabalho, que a sua 

participação poderá concorrer 

para a consolidação do 

Departamento de Fisioterapia e 

do PPGFis/UFPB e de projetos 

de pesquisa em 

desenvolvimento  

- Orientou projeto de TCC, porém sem 

publicação 

- Está cadastrado no Diretório dos Grupos 

do CNPq 

- Coordena projeto de pesquisa em 

andamento 

- Apresenta disponibilidade para lecionar 

disciplina(s) no PPGFis e orientar 

estudantes 

Adequado ao 

requerido 

 

Observa-se que a candidata cumpriu com todas as exigências que constam no edital para ser 

docente voluntária deste departamento e para se credenciar junto ao PPGFis cpp docente 

colaboradora, totalizando uma pontuação final de 460 pontos em sua produção intelectual do 

quadriênio de 2016-2021. 

 

4) RELATÓRIO FINAL 

 Após análise do mérito e verificação da adequação da candidata ao pleito, a Comissão de 

Seleção de Docentes Voluntários decidiu aprovar a candidata LARISSA COUTINHO DE 

LUCENA para o cargo de Docente Voluntário no Departamento de Fisioterapia. Este resultado foi 

publicado no dia 24 de agosto de 2021 no site do Departamento de Fisioterapia 

(https://www.ufpb.br/dft/contents/menu/concursos-e-selecoes).  

 

João Pessoa, 24 de agosto de 2021. 

A Comissão de Seleção de Docentes Voluntários 

              

José Jamacy de Almeida Ferreira 
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Valéria Mayaly A. de Oliveira 

Palloma R. de Andrade 
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