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Sessão Ordinária de 22 de abril de 2019. 

 

Expediente: Indicação de banca - Edital 117/2018 (Filosofia, subárea "Filosofia 

e Ensino)" 

 

Relator: Arnaldo Rodrigues Santos Jr 

 

Contexto e Histórico: 

O relato trata de uma banca de concurso público para docente aberto no edital Edital 

117/2018 (Filosofia, subárea "Filosofia e Ensino). São duas vagas abertas nesse edital 

e foram homologadas 68 inscrições (edital 18/2019), 62 em livre concorrência e 5 

autodeclarados negro (conforme forma da lei 12.990/2014) e uma Pessoa com 

Deficiência – (Decreto 3.298/1999). 

 

Avaliação: 

Faremos a análise quanto a possíveis interações entre os membros da banca (que 

poderia indicar o mesmo pensamento hegemônico) e a interação com os inscritos (que 

poderia causar conflito de interesse). 

Foram indicados quatro membros titulares, conforme indicado pelas normativas 

internas para concursos com mais de 25 inscritos ou múltiplas áreas. O grafo 

(Edital117-2018) de Colaborações sem Pesos mostra que existe publicações entre 

alguns membros indicados para banca, mas não entre a banca e os inscritos no edital. 

Ainda assim, os membras da banca que apresentam publicações conjuntas estão 

separados, seja na titularidade ou na suplência. Sobre esse aspecto, considero a 

banca adequada. 

Na sequência, foi feita análise da banca quanto à produção científica dos membros 

indicados. Os nomes não serão citados para não comprometer o sigilo da banca, que 

ainda não está aprovada. Mas os nomes constam nos documentos que os 

conselheiros tem acesso. 

- Primeiro titular (presidente): Tem doutorado em Filosofia desde 1996, pós-

doutorado desde 2014. Tem 14 artigos publicados, 6 livros e 7 capítulos de livros. 

Possui ainda três artigos em jornais/revistas, três trabalhos completos em 

congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos de sua área 

de atuação. Tem grande experiência em bancas de mestrado e doutorado. Tem 

também experiência relevante com comissões julgadoras e em concursos públicos. 

 

 

- Segundo titular: Tem doutorado em Filosofia desde 2007, pós-doutorado desde 
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2017. Tem 19 artigos publicados, 6 livros e 12 capítulos de livros. Possui ainda 66 

artigos em jornais/revistas, três trabalhos completos em congressos e diversos 

trabalhos apresentados em eventos científicos de sua área de atuação. Tem grande 

experiência em bancas de mestrado e doutorado. Tem também experiência 

relevante com comissões julgadoras, mas não mostra experiência em bancas de 

concursos públicos em seu currículo Lattes. 

 

- Terceiro titular: Tem doutorado em Educação desde 2007. Tem 15 artigos 

publicados, 6 livros e 10 capítulos de livros. Possui dois artigos em jornais/revistas, 

e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos de sua área de atuação. 

Tem grande experiência em bancas de mestrado e doutorado. Tem grande 

experiência relevante com comissões julgadoras, mas também não mostra 

experiência em bancas de concursos públicos. 

 

- Quarto titular: Tem doutorado em Educação desde 2009, pós-doutorado desde 

2015. Tem 7 artigos publicados e três capítulos de livros. Mostra em seu currículo 9 

trabalhos completos em congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos 

científicos de sua área de atuação. Tem experiência em bancas de mestrado e 

doutorado. Tem experiência com comissões julgadoras, mas também não mostra 

experiência em bancas de concursos públicos em seu currículo Lattes. 

 

Análise: Dentro os indicados para titular, em que pese que o segundo titular tenha uma 

produção mais expressiva que o primeiro, a presidência da banca foi indicada para o 

único membro que tem experiência na participação e condução de concursos públicos 

para docentes em universidades. Considero essa experiência importante e concordo, 

portanto com sua indicação para presidir os trabalhos. 

 

Faremos agora a análise dos suplentes indicados. 

 

- Primeiro suplente: Tem doutorado em Educação desde 1999, pós-doutorado desde 

2014 e livre docência desde 2014. Tem 44 artigos publicados, 12 livros e 44 

capítulos de livros. Possui ainda um artigo em jornais/revistas, 29 trabalhos 

completos em congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos 

de sua área de atuação. Tem vasta experiência em bancas de mestrado e 

doutorado. Tem também grande experiência relevante com comissões julgadoras e 

em concursos públicos. Parece ser o membro mais experiente dentro os membro 

indicados. Não está claro porque não está entre os titulares. Porém, seu nome não 

aparece no grafo de colaborações sem peso. 

 

- Segundo suplente: Tem doutorado em Educação desde 2009, pós-doutorado desde 

2018. Tem 45 artigos publicados, 8 livros e 15 capítulos de livros. Mostra quatro 

artigos em jornais/revistas, 24 trabalhos completos em congressos e diversos 
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trabalhos apresentados em eventos científicos de sua área de atuação. Tem vasta 

experiência em bancas de mestrado e doutorado. Tem também experiência 

relevante com comissões julgadoras e em concursos públicos. É o único bolsista 

produtividade (CNPq nível 2) indicado. Possui publicação em conjunto com a 

presidente indicada. 

 

- Terceiro suplente: Tem doutorado em Ensino e História da Ciência desde 2007. Tem 

9 artigos publicados e também um capítulo de livros. Possui 2 trabalhos completos 

em congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos de sua 

área de atuação. Tem grande experiência em bancas de mestrado e doutorado. 

Tem também uma experiência banca de concursos públicos. 

 

- Quarto suplente: Tem doutorado em Ciência e Tecnologia desde 2015. Tem 15 

artigos publicados, 9 livros e 7 capítulos de livros. Possui 14 trabalhos completos 

em congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos de sua 

área de atuação. Tem grande experiência em bancas de mestrado e doutorado. 

Tem também uma experiência banca de concursos públicos. 

 

- Quinto suplente: Tem doutorado em Educação desde 2006, dois pós-doutorados, 

concluídos em 2011 e 2017. Tem 8 artigos publicados, 6 livros e 14 capítulos de 

livros. Mostra ainda em seu currículo dois artigos em jornais/revistas, três trabalhos 

completos em congressos e diversos trabalhos apresentados em eventos científicos 

de sua área de atuação. Tem experiência em bancas de mestrado e doutorado. 

Tem também experiência relevante com comissões julgadoras e em concursos 

públicos. 

 

Análise: Não ficou claro para esse relator porque o primeiro suplente não esteja entre 

os titulares. Veja o segundo suplente também como um potencial membro titular. Mas, 

nesse caso, tem formação próxima a da presente indicada. Isso pode indicar uma 

preferencia por questões subjetivas (ser mais sênior, mais experiente). Não entro 

nesse mérito pois não pertenço a grande área desse concurso. Mas, em minha visão, 

o primeiro suplente deveria estar entre os titulares.  

 

Encaminhamento: fazer a substituição entre o primeiro suplente pelo quanto titular. 

 

Conclusão: 

Esse relator encaminha para aprovação com a sugestão realizada. 


