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RESULTADO DO RECURSO DA AVALIAÇÃO DOS ANTEPROJETOS

LINHA INSCRIÇÃO
1

38554

2

38744

RESULTADO DEFERIDOS
NOTA
JUSTIFICATIVA
SITUAÇÃO
ANTERIOR
7,5
O anteprojeto de pesquisa intitulado “MEMÓRIA E Aprovado
ESQUECIMENTO: lembranças de idosas do abrigo
‘Lar das Flores de Maria’, em Teresina-PI, como
fonte de informação no processo de construção
identitária e formação da memória coletiva”
apresenta, de modo geral, qualidade propositiva
(justificativa clara e objetiva), teórico-discursiva
(referencial teórico consistente atrelando literatura
clássica e contemporânea sobre o tema de
pesquisa), redação científica, atualidade/relevância
bibliográfica e pertinência temática atendendo o
conjunto de critérios solicitados no edital para
elaboração do anteprojeto.
Portanto, diante do recurso impetrado e da
avaliação, recomenda-se o DEFERIMENTO do
recurso e o aumento da nota de 7,5 (sete vírgula
cinco) para 8,0 (oito), visto que o anteprojeto
possui expressiva qualidade conteudística e
potencial aplicativo, adequando-se de forma muito
estratégica a prática de pesquisa no MPB.
7,5
O
anteprojeto
de
pesquisa
intitulado: Aprovado
“ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL NO SISTEMA DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ-SIBi/UFPI” apresenta, de modo
geral, qualidade teórico-discursiva, propositiva,
redação
científica,
atualidade/relevância
bibliográfica e pertinência temática.
Portanto, diante do recurso impetrado e da
avaliação
concebida,
recomenda-se
o

DEFERIMENTO do recurso e o aumento da nota 7,5
(sete vírgula cinco) para 8,0 (oito), visto que o
anteprojeto
possui
expressiva
qualidade
conteudística e potencial aplicativo, adequando-se
de forma muito estratégica a prática de pesquisa
no MPB.

RESULTADOS INDEFERIDOS
LINHA INSCRIÇÃO
1

37655

NOTA
ANTERIOR
5,5

JUSTIFICATIVA

SITUAÇÃO

O anteprojeto de pesquisa intitulado: CONTOS Reprovado
CLÁSSICOS LITERÁRIOS, FONTE DE INCENTIVO A
LEITURA E AO CONHECIMENTO, PROPAGAÇÃO
DA CULTURA E DA INFORMAÇÃO NA
FORMAÇÃO” apresenta, de modo geral, um
conjunto de inconsistências no aspecto
temático, propositivo (problema, justificativa e
objetivos), discursivo (referencial teórico) e
estratégico (metodologia), em especial, no que
se refere a constituição de um locus/objeto
empírico de aplicação comprometendo o ideário
de construção estratégica da pesquisa e fugindo
do caráter aplicativo do mestrado profissional.

Portanto, diante do recurso impetrado e da
avaliação concebida, recomenda-se o
INDEFERIMENTO do recurso e a manutenção
da nota, visto que o anteprojeto não atingiu
os padrões solicitados para aprovação na
seleção do Mestrado Profissional em
Biblioteconomia.
2

38375

5,5

O anteprojeto de pesquisa intitulado: Reprovado
BIBLIOTECA AMBIENTAL: INCENTIVO A LEITURA
E PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA
GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA DE JARDIM –
CE, apresenta alguns problemas que o torna
estruturalmente incompatível com os requisitos
do Edital 11/2016 de Seleção do Programa de
Pós- Graduação em Biblioteconomia do PPG.
Portanto, diante do recurso impetrado e da
avaliação
concebida,
recomenda-se
o
INDEFERIMENTO do recurso e a manutenção da
nota, visto que o anteprojeto não atingiu os
padrões solicitados para aprovação na seleção
do Mestrado Profissional em Biblioteconomia.

Para maiores informações acompanhar o portal: http://ppgb.ufca.edu.br/processosseletivos/ ou Email: ppgb@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 14 de Outubro de 2016.

Comissão Avaliadora do Edital 11/2016

