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RESPOSTA AO PEDIDO DE RECURSO DO RESULTADO DA ETAPA I 

(AVALIAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO) 

 

EDITAL Nº 03/2021  

 

INSCRIÇÃO: 2591 

LINHA DE PESQUISA: 3 

RECURSO:  

A decisão objeto de contestação é: “Decisão referente a eliminação do candidato de acordo com o item 

9.1.” 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: “Em que se pese a nota atribuída ao 

Projeto de Dissertação, objeto do presente recurso, cumpre salientar que a sua publicação restringiu 

tão somente a atribuição da nota final da Avaliação do Projeto de Dissertação dos candidatos, sem 

discriminar as notas de cada requisito objeto de avaliação, dificultando o candidato ter ciência das 

notas individuais de todos os requisitos objetos de avaliação para a composição da nota final. Ante o 

exposto, sem a pretensão de menosprezo ao primeiro procedimento de avaliação já publicado, requer, 

respeitosamente, que o Projeto de Dissertação seja reavaliado, sem que o ato de reavaliação resulte 

em prejuízo ao candidato. Espera-se o acatamento do presente recurso, bem como o deferimento e o 

posterior resultado fixado pela respeitável banca examinadora.” 

RESPOSTA:  
(      ) RECURSO DEFERIDO  

(  X  ) RECURSO INDEFERIDO    

FUNDAMENTAÇÃO:  

Conforme preconiza o Edital, a avaliação do Projeto de Dissertação foi realizada por uma banca de 

avaliadores, composta por membros do Corpo Docente Permanente do PPGCF, integrantes, 

preferencialmente, da Linha de Pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a). 

 

A nota do Projeto de Dissertação teve como critério as orientações do item 5.2.4 do Edital e foi calculada 

pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto: 

 

Média dos avaliadores 

Resumo do 

Projeto da 

Dissertação 

(1,00 ponto) 

Justificativa 

da Pesquisa 

(1,00 ponto) 

Fundamentaç

ão Teórica 

(2,50 pontos)  

Objetivos 

(Geral e 

Específicos) 

(1,00 ponto) 

Metodologia 

(2,50 

pontos) 

Cronograma 

de Execução 

(1,00 ponto) 

Referências 

(1,00 ponto) 
Resultado do 

Projeto de 

Dissertação 

0,50 0,47 1,15 0,50 1,53 1,00 1,00 6,15 

 

Após a revisão da avaliação do Projeto de Dissertação do(a) candidato(a), os avaliadores ratificaram as 

notas atribuídas. 

Pelo exposto, com base na informação dos avaliadores do Projeto de Dissertação, a Comissão de Seleção 

decide pela manutenção da nota do(a) candidato(a) relativa ao Projeto de Dissertação. 
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INSCRIÇÃO: 2573 

LINHA DE PESQUISA: 4 

RECURSO:  

A decisão objeto de contestação é: “As notas fornecidas pela comissão de avaliação nos itens Resumo, 

Metologia, objetivos gerais e fundamentação teórica. Provocando: Eliminado de acordo com o item 

9.1” 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: “Resumo: O resumo engloba os principais 

elementos do pré-projeto fazendo referência a todos os pontos abordados: Justificativa, 

Fundamentação Teórica, Objetivos e Metodologia, expondo o objetivo geral  com frases curtas e de 

forma clara. 

Também faz referência aos principais autores especialistas do tema proposto, com citações indiretas; 

Metodologia: Apresenta a forma de como serão aplicadas as ferramentas de pesquisa e implementação 

da solução proposta. A problematização da pesquisa, a forma como  ela é apresentada e como pode ser 

quantificada, o cenário em que se mostram os problemas e as formas que são e serão trabalhadas, logo, 

algumas ferramentas de solução poderão ser usadas de forma apresentada na metodologia, como 

primeiras ferramentas de estudo da pesquisa; 

Objetivos gerais: Conforme Collis e Hussey (2005) os objetivos da pesquisa podem ser, e aqui me limito 

a mostrar apenas os que foram entregues no Projeto de Trabalho: 

* Investigar alguma situação ou problema existente: este item foi contemplado quando citado que a 

UNIFESSPA não possui um conjunto de procedimentos documentos para garantir a integridade da 

evidência em uma perícia forense; 

* Fornece soluções para um problema: ora, tanto nos objetivos gerais quanto específico esse tópico é 

devidamente coberto em sua completude; 

* Explorar e analisar questões mais gerais: a problemática apresentada parte de uma visão macro da 

necessidade da UNIFESSPA em si, indo além e sugerindo que este projeto poderá servir como 

framework para outras instituições; 

* Construir ou criar um novo procedimento ou sistema: este é justamente o objetivo geral e também o 

primeiro item apresentado nos objetivos específicos; 

Fundamentação teórica: 

* Todas as citações possuem vínculo direto com o tema, não havendo qualquer desvio do foco da 

pesquisa, citado mais a frente nos tópicos “Objetivos Gerais” e “Objetivos Específicos”. 

* Além disso, todas as informações foram de fonte primária, sem uso de apud; 
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* foi atendida a orientação do edital onde se diz “mostrar que o autor do projeto conhece parte da 

bibliografia que determinou a escolha”. 

Diante das razões propostas nos temas apresentados, respeitosamente, o pré-projeto faz jus a uma nota 

menos medíocre.” 

RESPOSTA:  
(      ) RECURSO DEFERIDO  

(  X  ) RECURSO INDEFERIDO    

FUNDAMENTAÇÃO:  

 

Conforme preconiza o Edital, a avaliação do Projeto de Dissertação foi realizada por uma banca de 

avaliadores, composta por membros do Corpo Docente Permanente do PPGCF, integrantes, 

preferencialmente, da Linha de Pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a). 

 

A nota do Projeto de Dissertação teve como critério as orientações do item 5.2.4 do Edital e foi calculada 

pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto: 

 

Média dos avaliadores 

Resumo do 

Projeto da 

Dissertação 

(1,00 ponto) 

Justificativa 

da Pesquisa 

(1,00 ponto) 

Fundamentaç

ão Teórica 

(2,50 pontos)  

Objetivos 

(Geral e 

Específicos) 

(1,00 ponto) 

Metodologia 

(2,50 

pontos) 

Cronograma 

de Execução 

(1,00 ponto) 

Referências 

(1,00 ponto) 
Resultado do 

Projeto de 

Dissertação 

0,48 0,70 1,52 0,53 1,00 0,90 1,00 6,13 

 

Após a revisão da avaliação do Projeto de Dissertação do(a) candidato(a), os avaliadores ratificaram as 

notas atribuídas. 

 

Pelo exposto, com base na informação dos avaliadores do Projeto de Dissertação, a Comissão de Seleção 

decide pela manutenção da nota do(a) candidato(a) relativa ao Projeto de Dissertação. 
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INSCRIÇÃO: 2577 

LINHA DE PESQUISA: 4 

RECURSO:  

A decisão objeto de contestação é: “GOSTARIA QUE FOSSE REANALISADO SOBRE O RESULTADO 

DA ETAPA I (AVALIAÇÃO DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO), PUBLICADO EM 26 DE NOVEMBRO 

DE 2021 NO SITE DO PPGCF.” 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: “Venho humildemente por meio deste, 

solicitar que fosse revisto e reanalisado o projeto de dissertação enviado para esta honrosa comissão 

de seleção como quesito classificatório da primeira etapa desta seleção. Não duvidando de suas 

capacidades avaliativas, mas creio que nesta fase deve ser levado em consideração que este se trata 

inicialmente de um pré-projeto onde a parte massiva de análise, levantamento de requisitos, revisão 

bibliográfica aprofundada, desenvolvimento e resultados concretos serão alcançados com o 

desenvolvimento em si do projeto final. 

Acreditando que o objetivo primário deste trabalho seja a inicialização de algo que será desenvolvido 

no decorrer do curso e com uma certa relevância para a sociedade e o público voltado a área, este 

projeto tenta ser, em seu conteúdo e objetivos, o mais claro e objetivo possível para melhorar sua 

interpretação e correção. Todos os quesitos foram devidamente discorridos em seu conteúdo de acordo 

com o solicitado pelo edital n03/2021 – ppgcf/unifesspa, os materiais utilizados como fundamentação 

teórica e referência inicial vieram de repositórios de prestígio, encontro internacional e livros, contendo 

resultados consideráveis para a área. Sua metodologia foi baseada em técnicas e ferramentas utilizadas 

por órgãos de prestígio e seu cronograma baseado em um período de duração do curso. 

Levando tudo isso em conta, gostaria que sua avaliação fosse, se possível, novamente revista e assim 

apontar-me seus pontos falhos que levaram a eliminação de acordo com o item 9.1.  

Desde já, grato a compreensão e aguardo o retorno.” 

RESPOSTA:  
(      ) RECURSO DEFERIDO  

(  X  ) RECURSO INDEFERIDO    

FUNDAMENTAÇÃO:  

Conforme preconiza o Edital, a avaliação do Projeto de Dissertação foi realizada por uma banca de 

avaliadores, composta por membros do Corpo Docente Permanente do PPGCF, integrantes, 

preferencialmente, da Linha de Pesquisa escolhida pelo(a) candidato(a). 

 

A nota do Projeto de Dissertação teve como critério as orientações do item 5.2.4 do Edital e foi calculada 

pela média aritmética das notas atribuídas ao projeto: 

 

Média dos avaliadores 
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Resumo do 

Projeto da 

Dissertação 

(1,00 ponto) 

Justificativa 

da Pesquisa 

(1,00 ponto) 

Fundamentaç

ão Teórica 

(2,50 pontos)  

Objetivos 

(Geral e 

Específicos) 

(1,00 ponto) 

Metodologia 

(2,50 

pontos) 

Cronograma 

de Execução 

(1,00 ponto) 

Referências 

(1,00 ponto) 
Resultado do 

Projeto de 

Dissertação 

0,62 0,18 0,92 0,82 1,92 0,90 1,00 6,36 

 

Após a revisão da avaliação do Projeto de Dissertação do(a) candidato(a), os avaliadores ratificaram as 

notas atribuídas. 

 

Pelo exposto, com base na informação dos avaliadores do Projeto de Dissertação, a Comissão de Seleção 

decide pela manutenção da nota do(a) candidato(a) relativa ao Projeto de Dissertação. 

 

 

 

Marabá/PA, 30 de novembro de 2021.  

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Forenses 

 

 


