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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 apresentado no pré-projeto possui relevância e adequação 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%).
A justificativa e a contextualização estão frágeis, apresentando mais motivação a partir da
própria trajetória do candidato que da realidade em curso. Também estão ausentes aspectos
que compõem a dimensão política da temática, uma exigência pela própria natureza do
tema, e fundamentam a problemática do assédio moral e a relevância da proposta para o
Serviço Social. Pontuação obtida: 1,5

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 texto expressa conhecimento sobre a temática. Contudo, em alguns trechos, há o recurso
de sucessivas citações de autores utilizados, dificultando que o candidato apresente de
maneira mais articulada o objeto e a relevância da proposta a qual pretende se debruçar
durante o mestrado. Faltou melhor situar as garantias existentes no âmbito da proteção
contra o assédio, bem como o diálogo com dados e pesquisas já realizadas e de referência
sobre a temática. A metodologia também apresenta fragilidade, inclusive pela ausência de
referências importantes de instituições e órgãos de pesquisa sobre o trabalho e a
contrarreforma trabalhista que bem poderiam auxiliar num levantamento e adensamento de
dados e informações. Pontuação obtida: 2,0

d) Redação, demonstração da capacidade do uso do vernáculo, clareza e
consistência das ideias (10%).
O texto é objetivo e de fácil leitura, condizente com a linguagem formal e com as regras de
produção textual acadêmica. Pontuação obtida: 1,0

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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