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A Comissão de Seleção reunida apreciou o recurso feito pelo candidato e decidiu manter
a nota divulgada, considerando que o objeto de análise, que é o pré-projeto de pesquisa
apresentado, não atende de forma satisfatória aos critérios estabelecidos para avaliação,
estabelecidos no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO –ANO LETIVO 2022,
publicado no B.O. UFPE, RECIFE, V.56 (Nº179 BOLETIM DE SERVIÇO) de 12/11/2021.

3 – Exame de Seleção e Admissão.
3.1.1 – Etapa 1 – Análise do pré-projeto de pesquisa
3.1.1.4 – O pré-projeto será objeto de leitura e avaliação da Comissão de Seleção e
Admissão, considerando os seguintes critérios:

a) Atualidade e relevância do tema em articulação com a área de concentração e linha de
pesquisa selecionada (10%).
O tema proposto possui relevância e está adequado à área de concentração e linha de
pesquisa. Pontuação obtida: 1,0
b) Justificativa do estudo, contextualização do problema da pesquisa; delimitação dos objetivos
(40%).
À justificativa do estudo e à sua contextualização não se desdobrou um suposto do
pré-projeto: uma questão concreta que torne viável o desenvolvimento de uma pesquisa de
mestrado. O caráter da proposta é demasiadamente abrangente e exige um esforço de
estudos compatível e exequível, já que este debate no Serviço Social é complexo e enseja
uma profunda discussão sobre os núcleos formativos e sobre a literatura que seleciona para
discussão. Daí os objetivos serem amplos, hiperdimensionados e voltados às dimensões de
avaliação de processos desiguais, no Brasil. Pontuação obtida: 2,0
c) Domínio do referencial teórico pertinente ao objeto de estudo proposto, indicações
teórico-metodológicas, consistência da proposta de pesquisa, conhecimento dos autores
principais da área e dos debates atuais (40%).
O candidato, pelas incursões que fez na temática (estudos de IC e TCC), demonstra
aproximação com as ideias de Gramsci e reapresenta a sua problemática com intuito de
“renovar e revisar a literatura nacional que se apropria do legado de Gramsci” no SS
brasileiro. Contudo, não indica os estudos e debates contemporâneos, mesmo no âmbito da
profissão- que já apontam essa revisão bibliográfica-, ou constrói as mediações

metodológicas que darão conta desse imenso universo de pesquisa. As etapas apresentadas
são a expressão de um longo programa de estudos, com procedimentos frágeis para
apreensão dos seus objetivos. Pontuação obtida: 2,0
d) Redação, demonstração da capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência das ideias
(10%).
O texto, pela sua exposição de ideias, mostra-se pouco objetivo em relação ao que pretende
alcançar. Nesse sentido, sua estruturação e discurso linguístico tornam-se, por vezes,
fragmentado e não conectado ao objeto específico do estudo. Pontuação obtida: 0,5
Assim, o Colegiado do PPGSS/UFPE, homologa o parecer da comissão, mantendo a nota
originalmente atribuída.
Nota: 5,5
Recife, 24 de fevereiro de 2022.
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