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RAZÕES DE RECURSO DA CANDIDATA JÉSSICA DE CARVALHO HIPÓLITO 

 
Contra a decisão da CJL/FD insurgiu-se, tempestivamente, a candidata Jéssica de 

Carvalho Hipólito, inscrita no CPF/MF sob o número 384.083.798-79, sob a alegação que: 
 
1. Apresentou artigo científico do qual atuou como co-autora, publicado em 2020, com 
tema visceralmente relacionado com o tema de sua proposta de curso de férias, a saber: 
“Una Mirada a las NDC de Amércia Latina desde el Observatorio Latinoamericano para la 
Acción Climática”, veiculado pelo Observatório Latinoamericano do Clima; 
 
2. Avaliou o sistema Qualis, nada obstante, não logrou êxito em “localizar a viabilidade 
de pesquisas posteriores a 2016 (sic.)”  
 
3. Por ter sido veiculado pelo Observatório Latinoamericado do Clima, não se deve 
olvidar a expectação do referenciado artigo ainda não ter sido projetado no sistema Qualis. 
 

Ao final, requer o provimento de seu Recurso no sentido de que “o artigo seja 
considerado na pontuação da Recorrente no processo seletivo em comento, no valor 
máximo de 3,0 pontos, dado à relevância e âmbito da publicação de co-autoria da 
Recorrente. (sic)” 

 
Eis a breve síntese.  

 
DA DECISÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES (CJL/FD) 

 
Em que pese esta CJL/FD reconheça a proeminência e o mérito científico do artigo 

produzido pela Recorrente como co-autora, assim como concorda que o tema proposto para 
a ministração de Cursos de Férias esta inteiramente entretecido com o artigo em voga, neste 
ápice, se faz salutar consignar o que é o “Qualis  Periódico”: 

 
O Qualis, Qualis-Periódicos ou Qualis/CAPES, é um 

sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que relaciona e 
classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos 
programas de pós-graduação do tipo "stricto sensu" (mestrado e doutorado), 
quanto ao âmbito da circulação (local, nacional ou internacional) e à qualidade 
(A, B, C), por área de avaliação (Fonte de Consulta: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualis#:~:text=O%20Qualis%2C%20Qualis%2DPeri%C
3%B3dicos%20ou,p%C3%B3s%2Dgradua%C3%A7%C3%A3o%20do%20tipo%20%22s
tricto) 

 
Nesta toada, o artigo “Una Mirada a las NDC de Amércia Latina desde el 

Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática” não consiste em 
produção científica que se amolde aos padrões e indexada no sistema Qualis, 
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adotado como critério técnico para a classificação das propostas, em eufonia com 
o subitem 4.2.2 do instrumento convocatório, que segue transcrito ipsis litteris:  

 
“4.2.2. A Comissão de Julgamento de Licitações (CJL/FD), para fins de 
classificação dos interessados, adotará a tabela de pontuação abaixo, sendo que 
somente serão computados os documentos hábeis e que se referirem ao tema 
do curso proposto: 

 

4.2.2.1. TÍTULOS 
PONTOS 

(TÍTULOS CONCLUÍDOS) 

Livre-docente 4,0 

Doutor 3,0 

Mestre 1,5 

Especialista (Pós-Graduação Lato Sensu/MBA) 1 
4.2.2.2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL OU 
ACADÊMICA 

PONTOS 

Comprovada publicação de artigo em revistas acadêmicas 
inseridas no Sistema Qualis na área afeta ao curso proposto e 
no período 2017-2020. 

A 1 – 3 pontos por cada publicação 
A 2 – 2 pontos por cada publicação 
B 1 – 1 ponto por cada publicação 
B 2 – 0,5 ponto por cada publicação 
B 3 – 0,25 ponto por cada publicação 
B 4 – 0,10 ponto por cada publicação  
C – sem pontuação 

Participar de Grupo de Pesquisa inscrito no CNPq no 
quadriênio 2017-2020, em área afeta ao curso proposto. 

0,25 ponto por ano comprovado 

Ter apresentado trabalho em evento acadêmico sobre temas que 
serão tratados no curso proposto. 

0,5 ponto por apresentação 

Monitor em Instituição de Ensino Superior por, pelo menos, um 
ano acadêmico ininterrupto no período de 2017-2020. 

0,5 ponto por ano acadêmico 
comprovado 

Ter oferecido o curso proposto em outra Instituição de Ensino 
anteriormente. 

2,0 pontos (não admite cumulação) 

Ter sido professor universitário anteriormente, com 
contrato de, no mínimo, dois semestres, no período 2016-
2019. 

2,0 pontos 

Comprovada experiência profissional na área em que o 
curso será ofertado. 

0,5 ponto por mês completo, 
limitado a 2,0 pontos. 

*Para fins de comprovação de experiência, não serão aceitas “autodeclarações” ou currículos dos 
proponentes. 

 
Catequiza o Ilustre Doutrinador Marçal Justen Filho em sua obra “Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 15ª Edição, que os certames da esfera 
administrativa consistem em procedimentos orientadores destinados a refrear riscos de 
decisões embasadas em critérios subjetivos, vinculando a Administração Pública à disciplina 
legal e aos ditames do edital convocatório. 

 
Nesta perspectiva, a CJL/FD submete-se de forma rigorosa ao princípio da 

legalidade e da vinculação ao instrumento vinculatório, não lhe sendo lícito decidir em 
contrário às normas do instrumento convocatório.  
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Com efeito, incumbiu à Faculdade determinar previamente todas as condições da 

disputa antes de seu início e, no transcorrer da execução de atos concatenados e 
disciplinados pelo edital, proceder ao credenciamento e à seleção das propostas de cursos 
de férias, esteada unicamente no ato convocatório, posto que sua publicidade deu fim  à 
competência discricionária da Administração Pública. 

 
Por todas as razões expostas acima, a CJL/FD conhece do Recurso e nega-lhe 

provimento, mantendo a decisão de não pontuar o artigo científico da Recorrente, ratificando 
a pontuação da Candidata Recorrente em 4,0 (quatro) pontos para a Lista 1 e Lista 2. 
 

 
CJL/FD, 24 de junho de 2020. 
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