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CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 
 

ATA 08/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2022, às 14h00min., por webconferência na plataforma 

Google Meet, através do link https://meet.google.com/ehh-kdqj-pip, a reunião extraordinária do 

Conselho do Instituto de Ciências Humanas e da Informação foi iniciada com a presença dos 

seguintes membros: Pedro de Souza Quevedo Neto, César André luiz Beras, Clediane Nascimento 

Santos, Danilo Vicensotto Bernardo, Jussara Mantelli, Angélica Conceição Dias Miranda, Evelin Melo 

Mintegui, Solismar Fraga Martins, Luciene Cristina Imes Baptista, Martial Raymond Henri Pouguet, 

Paulo Afonso Pires Junior, Sibelle Cardia Nunes Cruz, Elisângela Gorete Fantinel, Vanderlise 

Machado Barão e Thuani Corrêa Bonilha Silveira. Ao iniciar a reunião, o Vice-Diretor do Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo deu as boas-vindas, 

agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação da indicação que esteve sob a sua 

responsabilidade. 1) Indicações: a) Indicação 38/2022. Assunto: Homologação de resultado do 

Processo Seletivo Simplificado no. 23116.001437/2022-82 do Edital 017/2022. Relatório: 

Recebemos para análise e parecer juntada de documentos, composta por: i) lista de inscrições 

homologadas, ii) pontos para prova didática, iii) cronograma, iv) ponto sorteado, v) ata da realização 

da prova didática, vi) relação preliminar das notas da prova didática, vii) relação de notas da prova 

didática com descrição dos critério de avaliação, viii) recurso perpetrado por concorrente no 

concurso, ix) resposta ao recurso, x) relação final de notas da prova didática, xi) relação preliminar 

das notas do exame de títulos, xii) relação final das notas do exame de títulos, xiii) ata de realização 

do exame de títulos, xiv) planilha final de notas do concurso, xv) ata final do concurso, xvi) relatório 

sucinto do concurso, do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor por tempo 

determinado, conforme Processo no. 23116.001437/2022-82, Edital 017/2022, que trata da abertura 

de 1 (uma) vaga para professor por tempo determinado para atuação no campus Carreiros nas 

Matérias/Disciplinas de Relações Humanas no Trabalho; Psicologia da Educação; Psicologia da 

Educação Especial; Psicologia Jurídica, em Regime de trabalho de 40 horas semanais, junto ao 

curso de Psicologia do ICHI. Os documentos juntados indicam o cronograma seguido no Processo 

Seletivo em tela bem como a descrição das atividades e desdobramentos do processo, apresentando 

as notas obtidas na etapa de prova didática, no exame de títulos e a nota final da candidatura 

aprovada no processo, indicando a seguinte classificação final e sua respectiva nota, como segue: 

(1º) Carlos Eduardo de Mello Lopes – 5,60. Segundo a documentação apresentada, a candidata 

Gabriela Braz Lucas reprovou na prova didática com nota 6,50 e não foi classificada para o exame 

de títulos. Conclusão: Pelo exposto, indico a aprovação dos ritos do Processo Seletivo em tela e, 

consequentemente, da seguinte candidatura, conforme documentação enviada pela banca 

avaliadora, com a respectiva nota final: (1º) Carlos Eduardo de Mello Lopes – 5,60, solicitando o 

encaminhamento do processo para as instâncias adequadas. Posta em votação, a Indicação 38/2022 

foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 

ata, que vai assinada pelo senhor Vice-Diretor, Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo e por mim, 

Sibelle Cardia Nunes, Secretária Geral. 
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_______________________________________ 

Prof. Dr. Danilo Vicensotto Bernardo 
Vice-Diretor do ICHI 

 
 
 

________________________________________ 

Sibelle Cardia Nunes 
Secretária Geral  


