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CPF Parecer 

083.994.014-98 

A problemática não está definida com objetividade. A metodologia não 
está bem justificada e os procedimentos metodológicos não estão 
explicitados com clareza, especialmente o método de análise. A 
discussão teórica está frágil e sem aprofundamento. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída.  

Nota 6,3 

 

CPF Parecer 

270.285.018-92 PROJETO IDENTIFICADO, em desconformidade o que estabelece o itel 
9.2 do Edital. Modo de identificação: a candidata informa, ao final da 
segunda página do Projeto, a produção de um trabalho denominado 
“Autismo e a prática docente: reflexões sobre os desafios com alunos 
autistas em sala de aula”, que está disponível on-line em 
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/ cintedi/2018/ 
TRABALHO_EV110_MD1_SA3_ID347_31072018212559.pdf) 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 
 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

104.092.174-41 PROJETO IDENTIFICADO, em desconformidade o que estabelece o item 

9.2 do Edital. i) A candidata informa, na primeira página da proposta de 

pesquisa, participação como bolsista no Projeto Pibic intitulado “Os 

franciscanos e sua atuação na instrução intramuros: os lentes, os 

mestres de gramática e a formação dos noviços”. Também informa o 

nome da coordenadora/orientadora no Projeto.  

 ii) A candidata informa, na segunda página da proposta de pesquisa, o 
título do seu Trabalho de Conclusão de  Curso, denominado “Educação 
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Doméstica na Parahyba do Norte: O ensino no Espaço da Casa. 1880- 
1889”, que está disponível no repositório da UFPB (em 
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/18655/1/ 
ALDENIZE%20DA%20SILVA%20LADISLAU%20-%20TCC.pdf) 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota IDENTIFICADO 

 

 

CPF Parecer 

072.659.014-28 

PROJETO IDENTIFICADO, em desconformidade o que estabelece o item 

9.2 do Edital. Modo de identificação: a candidata informa, nas págs. 02 

e 03 do Projeto, a sua condição de gestora na Escola Antônia de Oliveira 

Fernandes, em Jacaraú/PB.  

Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 

a nota já atribuída. 

 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

689.579.123-04 
O projeto apresenta fragilidades em aspectos teórico-metodológicos. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,6 

 

CPF Parecer 

110.044.064-01 
O projeto apresenta identificação no relato da trajetória acadêmica 
com o nome de projetos dos quais participou com os orientadores dos 
projetos. 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/18655/1/
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Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

072.757.434-50 
 

 Apesar da temática interessante, o projeto apresenta fragilidades nos 
aspectos formais, assim como objetivo geral amplo e proposta 
metodológica sem aprofundamento exigido para uma proposta de 
Mestrado; 3) A metodologia do projeto não se apoia em argumentação 
consistente sobre natureza da investigação e enfoque metodológico; 4) 
O desenho metodológico não atende aos objetivos propostos e 
demanda maior clareza de argumentação quanto à estratégia de 
produção e análise de dados. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

. 

Nota 5,4 

 

CPF Parecer 

587.746.104-49 

Ao fazer a revisão do projeto, verificou-se que os objetivos são 
coerentes à proposta de trabalho e fundamentação teórica pertinente, 
demonstrando ser exequível.  
Parecer FAVORÁVEL ao recurso nota 7.0 

Nota 7,0    

 

CPF Parecer 

531.349.583-68 

O projeto não tem Clareza e Concisão da Apresentação do Tema de 
Pesquisa. O Problema de Pesquisa não está explicitado com Clareza e 
objetividade. Na metodologia os procedimentos Teórico 
metodológicos não estão estruturados com objetividade e clareza. No 
referencial teórico não estão explicitadas as categorias de análise e a 
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discussão teórica está superficial e sem aprofundamento e não 
apresentou o cronograma de execução. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 4,3 

 

CPF Parecer 

062.862.663-05 

O projeto apresenta identificação no relato da trajetória acadêmica 
com o nome de projetos de iniciação científica dos quais participou, 
grupo de pesquisa, organização de eventos, título de TCC. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

089.581.684-98 

APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO citando o seu TACC de Graduação (título 
completo e defendido na UFPB em 2015), e Monografia de 
Especialização (título completo e defendido na Universidade Católica 
Dom Bosco em 2018) (um dos trabalhos citados, foi apresentado e 
publicado no CONEDU (fácil de verificar no currículo Lattes e nas 
plataformas digitais); e além disso apresenta Fragilidades nos Objetivos 
da pesquisa, e aspectos Teórico-Metodológicos. Neste sentido, 
INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

031.112.864-52 
Projeto na área do Ensino da Matemática – não temos na Linha PEA 
professores orientadores na área da Educação/Ensino da Matemática). 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 
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CPF Parecer 

017.834.604-74 

Projeto na área do ensino de Física relacionado ao Ensino de Ciências 
no Ensino Fundamental. Não há professores orientadores na linha PEA 
no ensino de Física/Ciência. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 

 

CPF Parecer 

042.264.744-65 

O projeto apresentou identificação com nome de artigo publicado: 
Interfaces dos saberes, formação docente e diversidade cultural.  
(https://www.ideiaeditora.com.br/produto/interface-dos-saberes-
formacao-docente-e-diversidade-cultural/ 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

 

CPF Parecer 

121.450.464-70 

O Projeto manifesta sinais/marcas de identificação, apresentando-se 
identificado de forma indireta, em dissonância com a disciplina do item 
9.2 e Anexo VII, do Edital de Nº 06/2020 SELEÇÃO 2021, 
PPGE/CE/UFPB, in verbis: 9.2 Os projetos de pesquisa deverão ser 
encaminhados sem o nome do seu autor e descrevendo unicamente o 
título do projeto e a linha de pesquisa. Não deverão conter qualquer 
informação que permita a identificação direta e/ou indireta do 
candidato (seu autor).  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

https://www.ideiaeditora.com.br/produto/interface-dos-saberes-formacao-docente-e-diversidade-cultural/
https://www.ideiaeditora.com.br/produto/interface-dos-saberes-formacao-docente-e-diversidade-cultural/
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007.918.134-10 

A apresentação e justificativa do Projeto é superficial, não calcada em 
discussões acadêmicas. O objetivo é muito amplo para o tempo de 
realização de um mestrado. O referencial teórico apresentado não 
está atualizado,  não considerando a Política Educacional mais recente 
e as pesquisas atuais. A metodologia não apresenta os procedimentos 
metodológicos que a/o autor/a pretenderia realizar durante a 
pesquisa. Não há cronograma estruturado.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 4,8 

 

CPF Parecer 

057.863.954-80 
 

O projeto não apresenta pertinência na linha de pesquisa para qual o(a) 
candidato(a) submeteu o projeto.  
Dessa forma, o parecer é DESFAVORÁVEL. 

Nota NÃO PERTINENTE 

 

CPF Parecer 

033.338.664-71 

O Projeto manifesta sinais/marcas de identificação, apresentando-se 
identificado de forma indireta, em dissonância com a disciplina do item 
9.2 e Anexo VII, do Edital de Nº 06/2020 SELEÇÃO 2021, 
PPGE/CE/UFPB, in verbis: 9.2 Os projetos de pesquisa deverão ser 
encaminhados sem o nome do seu autor e descrevendo unicamente o 
título do projeto e a linha de pesquisa. Não deverão conter qualquer 
informação que permita a identificação direta e/ou indireta do 
candidato (seu autor).  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 
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CPF Parecer 

010.892.034-89 

O projeto apresenta fragilidades na construção dos objetivos da 
pesquisa e no referencial teórico-metodológico. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,8 

 

CPF Parecer 

021.847.764-32 
O projeto apresenta identificação no relato da trajetória acadêmica 
com nome de projeto que participou, de TCC, de grupo de pesquisa. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

040.327.773-65 

Embora seja um projeto viável, interessante em sua estrutura e com 
referencial teórico pertinente, a/o candidato/a identificou-se, 
conforme item 9.2 e Anexo VI, do Edital PPGE 06/2020. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

762.059.594-53 
 

O Projeto constitui uma proposta excessivamente ampla, o que se 
reflete nos objetivos – geral e específicos; comprometimentos com o 
desenho metodológico, referencial teórico desatualizado, conceitos 
em desuso e fundamentação inconsistente O projeto possui, ainda, 
alguns problemas de clareza textual.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 5,7 
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CPF Parecer 

819.497.234-53 
 

Ao revisar o projeto, conforme o pedido do(a) candidato(a), contatou-
se que não há articulação entre os objetivos, referencial teórico-
metodológicos, tornando a pesquisa inviável. 
Desse modo, o parecer é DESFAVORÁVEL. 

Nota 4,2 

 

CPF Parecer 

009.915.833-70 
 

 
O tema da proposta é pertinente à linha, no entanto, o problema de 
investigação não se encontra contextualizado e as poucas sinalizações 
da contribuição projeto são mencionadas de forma genérica e 
superficial. Destacamos também, que os objetivos apresentam 
fragilidades tanto na escrita como não seriam adequados/exequíveis 
para um mestrado acadêmico. Não apresenta nada escrito sobre a 
metodologia a ser desenvolvida. Faltou apresentar cronograma da 
pesquisa proposta. O referencial teórico precisa ser ampliado e 
aprofundado. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 4,7 

 

CPF Parecer 

090.437.574-97 
Projeto na área de danças midiáticas na escola.  Não há professores 
orientadores na linha PEA no ensino de Artes em Danças midiáticas. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 

 

 

 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
  

PROCESSO SELETIVO PPGE 2021 
AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS 

MESTRADO 
 

 
João Pessoa, 05/03/2021 

 

 
Maria das Graças de Almeida Baptista 

Presidente Processo Seletivo PPGE 2021 

CPF Parecer 

063.208.094-93 

O projeto apresenta Fragilidades nos Objetivos (alguns não são 
considerados objetivos de proposta de Projeto de Pesquisa de 
Mestrado, indicando meta, ações etc), assim como apresenta 
fragilidades nos aspectos Teórico e principalmente do ponto de vista 
Metodológico. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,1 

 

CPF Parecer 

037.696.344-11 
 

Atendendo ao pedido de reconsideração, verificou que, além de não 
pertinente à linha de pesquisa, há a identificação: Na primeira página 
do projeto há o registro do nome de uma professora da linha de 
pesquisa PEA, à qual a candidata concorre. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE E IDENTIFICADO 

 

 

CPF Parecer 

068.906.295-82 

O projeto não tem Clareza e Concisão da Apresentação do Tema de 
Pesquisa. O Problema de Pesquisa não está explicitado com Clareza e 
objetividade. Na metodologia, os procedimentos Teórico 
metodológicos não estão estruturados com objetividade e clareza. No 
referencial teórico não estão explicitadas as categorias de análise e a 
discussão teórica está superficial e sem aprofundamento. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,9 
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CPF Parecer 

014.076.143-80 

O Projeto tem uma série de deficiências que o fragiliza como proposta 
de investigação. O problema de pesquisa não se encontra delimitado, 
os objetivos carecem de formulação lógica conforme os propósitos de 
uma pesquisa, a metodologia está insuficientemente apresentada e   
não tem cronograma.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

 

Nota 6,2 

 

CPF Parecer 

084.118.074-10 

O Projeto tem pendências estruturais que o fragilizam como proposta 
de pesquisa. Dentre as pendências, podem ser citadas: falta de clareza 
na delimitação do problema de pesquisa, não desenvolvimento da 
justificativa para realização do trabalho, objetivos genéricos e 
metodologia redigida fragmentariamente, insuficiente. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,0 

 

CPF Parecer 

032.138.452-05 

O projeto apresenta fragilidades na construção dos Objetivos da 
pesquisa, e fragilidade teórico-Metodológica. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,3 
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CPF Parecer 

045.293.204-13 

Projeto possui  fragilidades na construção dos Objetivos, e fragilidades 
teórico-metodológica. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,6 

 

CPF Parecer 

013.883.444-08 
O projeto apresenta identificação no relato da trajetória acadêmica 
com nome de textos publicados em eventos. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

106.216.204-83 

O projeto apresenta fragilidades nos objetivos, não define alguns 
termos de forma clara, e não especifica os aspectos teórico-
metodológicos. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,2 

 

 

CPF Parecer 

848.291.094-91 

O projeto aponta algo interessante a ser investigado, mas, tal como 
apresentado, a temática se configura como mais pertinente à linha de 
EP. A discussão do tema é confusa e não oferece subsídios para a 
formulação dos objetivos, pois trata de uma coisa e propõe outra. Tudo 
isso prejudica a delimitação do problema e os objetivos. Ademais, não 
descreve, nem fundamenta os procedimentos metodológicos. O 
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cronograma é genérico, sem articulação com os demais pontos do 
projeto de pesquisa. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,6 

 

CPF Parecer 

049.519.224-44 
Houve identificação do candidato.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

058.430.614-85 

De modo geral, trata-se de trabalho relativamente bem escrito, 
dialogando com a trajetória do proponente na Gestão Educacional. No 
entanto, apresenta fragilidades nos Objetivos e fragilidade teórico-
Metodológica. 
  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 4,8 

 

CPF Parecer 

095.317.384-40 

O projeto tem temática relevante no estudo dos aspectos legais do 
atendimento pedagógico em unidades de saúde. Fundamentação 
teórica atualizada, objetivos e metodologias coerentes e bem 
desenhados.  
Dessa forma, o parecer é FAVORÁVEL ao recurso, nota 7.0. 

Nota 7,0 
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CPF Parecer 

117.994.934-07 
 

Conforme o pedido de reconsideração do(a) candidato, o projeto 
apresenta uma temática relevante, com fundamentação teórica 
atualizada, objetivos e metodologias coerentes e bem delimitados. 
Diante do exposto, o parecer é FAVORÁVEL ao recurso, nota 7.0. 
 

Nota 7,0 

 

CPF Parecer 

052.724.014-17 
O projeto apresenta identificação no relato da trajetória acadêmica 
com nome de projetos de pesquisa e de TCC. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

436.534.214-20 
 

Ao realizar uma nova avaliação, constatou que o projeto apresenta 
desarticulação entre os objetivos e a metodologia e ainda há  
identificação no relato da trajetória acadêmica: a/o candidata/o citou 
nomes dos lugares onde trabalhou e cargos que assumiu, citou título 
de TCC, de trabalhos de monografias de Cursos de Especialização, de 
artigos publicados e de projetos que desenvolveu. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota 6,8 e IDENTIFICADO 

 

 

CPF Parecer 

023.497.734-50 
Projeto na área do Ensino da Matemática – não temos na Linha PEA 
professores orientadores na área da Educação/Ensino da Matemática). 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 
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CPF Parecer 

396.711.588-70 

Houve a identificação da candidata no relato da trajetória acadêmica e 
profissional “Atuo como Coordenadora Editorial e Editora Responsável 
na área de Educação dos ‘Cadernos Olhares Docentes’ da Revista África 
e Africanidades (2020-2021) e Membra do Conselho Editorial da 
mesma revista (Qualis provisório 2019 - B1)”. Entrando no site da 
revista https://africaeafricanidades.net/editorial.html aparece como 
coordenadora editorial e editora responsável Nágila Oliveira dos Santos  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

072.300.234-75 

PROJETO IDENTIFICADO, em desconformidade com o item 9.2 do 
Edital. Modo de identificação: A candidata informa o título de seu 
Trabalho de Conclusão de Curso (‘Educação Infantil no Município de 
Santa Rita: Uma Análise sobre as Práticas Curriculares na Pré-escola’) e 
de uma Monografia de Especialização (‘História da Educação Infantil e 
o surgimento das primeiras creches no Brasil’). O seu TCC está 
disponível no repositório da UFPB 
(https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/ 
123456789/2056/1/FGL28032016). Ademais, as referidas informações 
estão registradas na Plataforma Lattes. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 
 

Nota PROJETO IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

041.249.544-92 
O tema proposto não é pertinente à linha pelos seguintes aspectos 
mencionados no próprio texto do projeto: “A pesquisa seguirá 
pensando nos processos pedagógicos de ensino e aprendizagem”. Não 
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é o foco central da linha de ECE, sendo esse foco específico de outra de 
linha de pesquisa desse PPGE.  
Além disso, não estabelece a relação com a ementa da linha (disponível 
no Edital da seleção); não se articula com conceitos do campo dos ECE; 
os objetivos apresentam fragilidades na escrita e não seriam 
adequados/exequíveis para um mestrado acadêmico em Educação; as  
referências utilizadas não tecem relação com o campo dos ECE; a 
proposta metodológica encontra-se escrita de forma superficial, 
genérica e pouco fundamentada; não há cronograma .  
O projeto apresenta, ainda, identificação no relato da trajetória 
acadêmica com o nome de projetos dos quais participou – PIBID e 
PROBEX, com ano. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA E IDENTIFICAÇÃO 

 

CPF Parecer 

021.847.213-79 
 

O projeto contém identificação e além disso, apresenta dificuldades de 
delineamento das questões teóricas e metodológicas.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota  IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

070.438.533-38 

Considerou-se que a avaliação do projeto volta-se à linha ECE frente 
discussões de gênero que apresenta como proposta de pesquisa, não 
sendo  indicado  para a  linha de Políticas Educacionais. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 

 

CPF Parecer 

057.237.694-48 
Projeto na área de Literatura e Letramento.  Não há professores 
orientadores na linha PEA em Literatura e Letramento. 
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Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE COM A LINHA 

 

CPF Parecer 

076.172.954-21 
 

O projeto não é pertinente à linha de pesquisa e ainda verificou-se que 
candidato/a identificou-se. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração. 

Nota NÃO PERTINENTE E IDENTIFICADO 

 

CPF Parecer 

026.435.754-07 

O projeto apresenta Fragilidades nos Objetivos (estes estão muito 
confusos e não explicita o que de fato quer investigar para uma 
proposta de Projeto de Pesquisa de Mestrado), assim como apresenta 
fragilidades nos aspectos Teórico-Metodológicos. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 
 

 

Nota 6,3 

 

CPF Parecer 

107.592.184-80 
 

Embora o projeto tenha pertinência temática, ele não especifica com 
clareza o tema, muito menos o problema, que tal como elaborado não 
é um problema de pesquisa, mas de estudo, que expressa o 
desconhecimento e a curiosidade do autor e cuja resposta pode ser 
encontrada mediante a simples revisão da literatura pertinente. Os 
objetivos ficam inteiramente prejudicados pelas razões anteriores e, 
consequentemente, a metodologia e o cronograma. A proposta de 
projeto apresentada não se caracteriza como um projeto de pesquisa. 
O projeto apresentou comprometimentos teóricos e metodológicos. 
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Projeto identificado, em desconformidade com o item 9.2 do Edital. O 
autor se identifica no item 1 -  RELATO DA TRAJETÓRIA ACADÊMICA E 
PROFISSIONAL -, através do título do TCC. Cito p. 1 “[...] Todo o percurso 
desenvolvido dentro da UEPB resultou no Trabalho de Conclusão de 
Curso do Gênero Monografia intitulada: A Construção de Cozete 
Barbosa Enquanto Figura Pública Pela Imprensa na Cidade de 
Campina Grande (1980-2000 ) 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 
 

Nota 4,7 

 

CPF Parecer 

048.012.124-92 

O projeto apresenta fragilidades na construção dos Objetivos da 
pesquisa e desarticulação com o referencial teórico-metodológico. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,3 

 

CPF Parecer 

014.443.574-84 

Embora a presente proposta de pesquisa contemple o critério de 
pertinência temática e teórica em relação à linha desejada, nota-se a 
fragilidade da discussão sobre o tema, que se apresenta de modo 
genérico e confuso. Tal fato se expressa na indeterminação do 
problema, o que fragiliza todo o restante da proposta em tela, a saber: 
a justificativa, os objetivos, o domínio conceitual e argumentativo, os 
procedimentos metodológicos e o cronograma. Em face da 
indeterminação do problema, observa-se uma formulação genérica e 
formal de todos os outros aspectos estruturantes do projeto de 
pesquisa.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 
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Nota 5,7 

 

CPF Parecer 

068.605.634-51 
 

 
 O projeto apresenta incoerência entre os objetivos da pesquisa (vagos 
e indeterminados empiricamente) e o referencial teórico-
metodológico; e não apresentou o cronograma de execução, 
inviabilizando a realização da pesquisa. 
Dessa forma, o parecer é DESFAVORÁVEL. 

Nota 5,0 

 

CPF Parecer 

088.888.564-47 

O projeto apresenta fragilidades nos objetivos e nos aspectos teórico-
metodológicos, dificultando a execução da pesquisa. 
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 6,0 

 

CPF Parecer 

030.057.434-70 

O projeto de pesquisa apresenta uma boa estrutura e um tema 
pertinente, mas não há clareza e delimitação do Problema de Pesquisa. 
Estes não estão evidentes e não estão articulados com os objetivos, 
consequentemente, não atende à estruturação dos procedimentos 
teórico-metodológicos que se propõe.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 

Nota 5,7 
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CPF Parecer 

026.435.754-07    

Embora o tema seja pertinente e propício aos dias de hoje, o projeto 
não apresenta domínio conceitual e argumentativo da fundamentação 
teórica, não demonstra clareza e delimitação do Problema de Pesquisa, 
consequentemente, não há estruturação dos procedimentos teórico-
metodológicos.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 
a nota já atribuída. 
 

Nota 6,3 

 

CPF Parecer 

030.057.434-70 

O projeto de pesquisa apresenta uma boa estrutura e um tema 
pertinente, mas não há clareza e delimitação do Problema de Pesquisa. 
Estes não estão evidentes e não estão articulados com os objetivos, 
consequentemente, não atende à estruturação dos procedimentos 
teórico-metodológicos que se propõe.  
Neste sentido, INDEFERIMOS o pedido de reconsideração, mantendo 

a nota já atribuída. 

Nota 5,7 

 

 


