
 

 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN 

Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

da UFPB. 

RESPOSTA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA NOTA DO PLANO DE TESE DA 

CANDIDATA GRECIELE JOELEN RIBEIRO DE LUNA CAVALCANTE 

 

PROCESSO SELETIVO 01/2019 – MESTRADO EM GEOGRAFIA/PPGG/UFPB 

 

Relato 

O plano de tese da referida candidata intitulado “AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR METAIS 

PESADOS EM SOLOS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOÃO PESSOA-PB” apresenta uma temática 

muito relevante para a área de meio ambiente. No entanto, se faz necessários algumas ressalvas. O plano 

não apresenta de maneira satisfatória os requisitos necessários para a construção de uma tese a ser 

investigada. A justificativa da pesquisa torna-se, inclusive repetitiva, quando comparada a abordagem 

introdutória. 

Outro ponto importante diz respeito aos objetivos (geral e específicos), que de acordo com o 

entendimento da comissão avaliadora, também apresentam inconsistências. O objetivo geral, da maneira 

como exposto, não contempla a finalidade de tal análise, fato que possibilita dúvidas quanto a sua 

motivação. Consta também que, como é possível perceber, o objetivo geral e o primeiro objetivo 

específico são semelhantes/coincidentes. Destaca-se também que na questão norteadora a candidata 

refere-se as moradias no entorno na área industrial, variável de suma importância para o contexto 

geográfico, que, no entanto, não é abordada novamente nos objetivos da pesquisa, parecendo assim, um 

tema secundário ou que até mesmo não será objeto de análise. 

Outro aspecto importante está relacionado aos procedimentos metodológicos, os quais não expressam de 

maneira satisfatória como tais coletas/análises serão tratadas para atingir o objetivo geral. Ficam dúvidas 

que a comissão avaliadora não foi capaz de dirimir. 

Outro ponto a ser considerado relaciona-se diretamente a falta de conhecimento específico da possível 

orientadora quanto a temática do plano de tese. Ressalta-se, e pode ser verificado junto ao currículo lattes, 

que a mesma não possui experiência com trabalhos relacionados a química ambiental, não trabalha com 

análises químicas e tampouco com relação de presença de metais pesados e risco ecológico. 

 

Parecer 

Face ao exposto, decidiu-se por INDEFERIR o pedido da candidata, pois entendeu como insuficientes os 

argumentos apresentados no seu pedido de reconsideração de notas, atribuindo assim, a mesma nota já 

divulgada. 

 

                                                                                                     João Pessoa, 14 de novembro de 2019.   
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