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RESULTADO PRELIMINAR 

 
Professor Permanente da linha Gestão e Desenvolvimento de Sistemas (GDS) – 1 vaga 
1. Katiusco de Farias Santos – 126 pontos (classificado e aprovado) 
2. Heremita Brasileiro Lira – 111 pontos (classificado) 

 
Professor Permanente da linha Redes e Sistemas Distribuídos (RSD) – 1 vaga 
1. Paulo Ditarso Maciel Júnior – 89 pontos (classificado e aprovado) 

 
Professor Colaborador da linha GDS ou RSD – 1 vaga 
1. Ruan Delgado Gomes (RSD) – 258 pontos (classificado e aprovado) * 
2. Thiago Gouveia da Silva (RSD) – 192 pontos (classificado) * 
3. Francisco Dantas Nobre Neto (GDS) – 73 pontos (classificado) 
4. Diego Ernesto Rosa Pessoa (RSD) – 61 pontos (classificado) 

 

* Considerando as excepcionais pontuações obtidas pelos dois primeiros colocados da vaga à professor 
colaborador do PPGTI, recém doutor, a comissão de credenciamento decidiu convocar uma reunião do colegiado 
para deliberar sobre a convocação dos dois candidatos mais bem selecionados, o primeiro a ser credenciado 
como permanente e o segundo a ser credenciado como colaborador. Após a análise das tabelas de pontuação, os 
dois candidatos possuem pontuação maior que a pontuação média dos professores atualmente credenciados no 
PPGTI, o que elevaria o índice de produtividade do PPGTI na avaliação quadrienal. O edital prevê o 
credenciamento de até três professores, portanto a decisão de credenciar mais um professor caberá 
exclusivamente ao colegiado do PPGTI, em reunião a ser convocada em caráter de urgência 

Incentivamos aos demais professores classificados que se envolvam no PPGTI como coorientadores, de modo 
que possam aumentar suas produções e tenham mais chances de se credenciarem nos editais futuros. 
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