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A Comissão de Seleção reunida apreciou o recurso feito pela candidata decidindo pela
manutenção da nota, em função dos critérios estabelecidos para avaliação, contidos 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 do estudo parece repor o tema do seu TCC e dos estudos de IC, sem
estabelecer os elementos de avanço do mesmo. A problemática não está bem articulada à
dimensão e à importância política das lutas que envolvem a organização mais geral dos
estudantes e a participação dos estudantes de Serviço Social, em particular. Em Pernambuco,
os sujeitos de renovação do movimento estudantil são inúmeros, como também suas
relações com a UNE, com diretórios acadêmicos de outros cursos, influências estas que estão
presentes na sua trajetória e ausentes nas reflexões da candidata. Ressalte-se que o lapso
temporal do estudo contempla um amplo processo de reorganização do Movimento
Estudantil em nível nacional e local, com a reconstrução de suas entidades, a realização de
greves e de forte politização das lutas reivindicatórias na conjuntura de então, o que não
comparece no projeto em análise.
Pontuação obtida: 2,5

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 apresentado tem seu mérito pela importância de ressaltar a trajetória do movimento
estudantil na particularidade do SS no Nordeste, mas dialoga pouco com a dimensão política
da profissão, suas lutas e processos organizativos. Sabe-se da existência de estudos e
pesquisas que tratam da temática; contudo, a candidata não foi buscar as referências dos
sujeitos do MESS- sua origem e desenvolvimento- na sua revisão. Dessa maneira, o texto tem
um caráter endógeno e carece de mediações para as determinações gerais que apresenta, o
que apresenta refrações na metodologia e desenho do estudo, ainda frágil na construção.
Pontuação obtida: 3,0
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, e mantém a nota 7,5.
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