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PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSO DO CANDIDATO AO 

MESTRADO GABRIEL DE BRITO PINTO 
 

 

O candidato Gabriel de Brito Pinto solicitou revisão das notas atribuídas na 

entrevista e na análise de currículo da Fase 2. 

No quesito “Justifique a escolha do candidato à linha de pesquisa pretendida”, o 

candidato respondeu satisfatoriamente obtendo 75% da pontuação, mas na 

entrevista, e ainda no recurso, não demonstrou conhecimento sobre as implicações 

da sua escolha em relação às outras possíveis linhas de pesquisa. 

No quesito “Motivação pelo mestrado profissional”, durante a entrevista, o candidato 

apresentou suas motivações pessoais e profissionais, mas não demonstrou 

conhecimento sobre as exigências e oportunidades dos diferentes tipos de pós-

graduação, evidenciando sua maturidade para optar por cursar um mestrado 

profissional, e no recurso apresentado também não demonstrou maturidade na 

opção do mestrado profissional em detrimento aos outros tipos de pós-graduação, 

conforme descrição do critério (Anexo 4). 

No quesito “Defesa do anteprojeto de pesquisa”, o candidato demonstrou domínio 

das referências usadas na fundamentação teórica do projeto, bem como do 

problema de pesquisa. A Justificativa também foi condizente. No entanto, os 

objetivos apresentados não estão alinhados com a metodologia proposta. Ressalta-

se que a Metodologia apresentada no Anteprojeto de pesquisa está rasa, sem 

descrição das etapas previstas e sem alinhamento com os objetivos, o que refletiu 

negativamente na entrevista, já que o candidato não esboçou qual seriam as etapas 

metodológicas a serem aplicadas. 

No quesito “Comportamento e Atitude”, o nervosismo, que é natural numa 

entrevista, não prejudicou o candidato, que conseguiu se apresentar de maneira 

satisfatória obtendo 75% da pontuação, porém na coerência argumentativa 
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apresentou lacunas, principalmente quando arguido sobre a metodologia a ser 

aplicada na pesquisa. 

Sendo assim, ao analisar o recurso do candidato e considerando os argumentos 

supracitados, os professores mantêm a mesma nota atribuída na entrevista. 

Com relação ao pedido de revisão da análise do currículo, no certificado 

apresentado consta que o candidato participou na condição de “Discente do 

INOVATECH 2017”, e não como autor de trabalho. Também não foi apresentada 

uma cópia do resumo ou do trabalho completo publicado nos anais do evento para 

fins de comprovação, portanto, o certificado não pode ser considerado para 

pontuação em nenhuma atividade acadêmica listada no Anexo 5 do Edital. 

 

Vitória (ES), 13 de agosto de 2020. 
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