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PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSO DA CANDIDATA AO 

MESTRADO ANDERVANIA PEREIRA BATISTA 

 

 

A candidata Andervania Pereira Batista solicitou revisão das notas atribuídas na 

Fase 2. A seguir são apresentadas as análises realizadas nas informações 

prestadas no pedido de recurso. 

 

1 - Justifique a escolha do candidato à linha de pesquisa pretendida – até 20 pontos. 

Pontuação atribuída: 15 pontos 

Parecer: manter pontuação 

Justificativa: A argumentação apresentada no recurso não trouxe novas 

informações além daquelas já colhidas na entrevista. 

 

2 - Motivação pelo Mestrado Profissional – até 10 pontos. 

Pontuação atribuída: 5 pontos 

Parecer: manter pontuação 

Justificativa: A argumentação apresentada no recurso não trouxe novas 

informações além daquelas já colhidas na entrevista. 

 

3 - Defesa do anteprojeto – até 30 pontos. 

Pontuação atribuída: 15 pontos 

Parecer: manter pontuação 

Justificativa: A argumentação apresentada no recurso não trouxe novas 

informações além daquelas já colhidas na entrevista. 

 

4 - Comportamento e Atitude- até 20 pontos 

Pontuação atribuída: 15 pontos 
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Parecer: manter pontuação 

Justificativa: A argumentação apresentada no recurso não trouxe novas 

informações além daquelas já colhidas na entrevista. 

 

5 - Nota de Atividades Acadêmicas e Profissionais (Anexo 5) – até 20 pontos 

Pontuação atribuída: 0,0 pontos 

Parecer: acrescentar 1,0 (um ponto) 

Justificativa: Esta nota deve ser revista, pois há um trabalho em evento, que está 

na documentação apresentada pela candidata. Assim, deve ser atribuída a 

pontuação referente a Trabalho completo em evento – 1,0 ponto/trabalho. 

 

Em suma, não ficaram evidenciados, nem na entrevista e nem no recurso, 

elementos que pudessem indicar que a candidata tem aptidões adequadas para 

cursar o mestrado profissional na linha de pesquisa pretendida. 

 

Sendo assim, ao analisar o recurso da candidata, considerando os argumentos 

apresentados, os professores da banca mantêm as notas atribuídas na entrevista e 

indicam o acréscimo de 1,0 (um ponto) à nota referente ao Anexo 5 (Atividades 

Acadêmicas e Profissionais). 

 

Vitória (ES), 14 de agosto de 2020. 

 
 
 

                            
Dra. Edumar Ramos Cabral Coelho 

 
 

                    
Dr. Daniel Rigo 

 


