
 
 

PARECER ALUSIVO AO RECURSO REFERENTE AO RESULTADO DA 

FASE 1 DA CANDIDATA AO MESTRADO INGRIDY PEIXOTO ALVARENGA 

 

A candidata Ingridy Peixoto Alvarenga apresentou, no ato da inscrição, conforme 

solicitado no Edital n°01/2020 do Processo Seletivo de Mestrado para Aluno 

Regular, o anteprojeto intitulado Gestão e Eficiência Energética em Instituições 

Públicas e Privadas. Tal documento foi avaliado pelos professores do PPGES 

Carla C.M. Cunha (orientadora escolhida pela candidata) e Ednilson S. Felipe 

em 27/07/2020, conforme Anexo 3 – Ficha de Avaliação do Anteprojeto de 

Pesquisa que também compõe este parecer. 

De uma forma geral, o anteprojeto apresentado mostrou-se muito aquém do 

esperado para a sua aprovação, considerando que ambos professores não 

conseguiram identificar, de forma clara e precisa, quais seriam o problema de 

pesquisa a ser abordado, os objetivos da pesquisa e a metodologia a ser adotada 

para executá-lo. Ou seja, não há um fio condutor entre o título, o tema e o 

problema da pesquisa, os objetivos e o esboço metodológico, essencial para um 

projeto de pesquisa!  

Considerando os argumentos apresentados pela candidata em seu recurso, 

deve-se destacar: 

A) Quanto ao problema de pesquisa, um dos crivos para avalia-lo é verificar se 

o mesmo pode ser enunciado em forma de pergunta1. Assim, “... um consumo 

desenfreado pela sociedade mundial de equipamentos elétricos e 

eletrônicos, necessitando, assim, de uma maior demanda energética” não 

pode ser considerado um problema de pesquisa, como afirma a candidata. 

Portanto, como o problema da pesquisa não foi bem conceituado, a 

justificativa para a realização do estudo, com foco no problema e nas 

contribuições esperadas, ficou também muito prejudicada. 

 

______________________ 

1 PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e 
do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Universidade FEEVALE, 2013. 
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B) No que se refere aos objetivos, o objetivo geral é demasiado amplo e 

genérico. Já na descrição dos objetivos específicos, também extremamente 

amplos e aparentemente não relacionados com o objetivo geral, a candidata 

não deixa claro que, ao alcançá-los, terá atingido o objetivo geral e, 

consequentemente, responder-se-á ao problema da pesquisa. 

Quanto à viabilidade técnica para o alcance dos objetivos, os avaliadores não 

consideram haver relação entre “disponibilização de dados de massa [ou 

seria memória de massa de uma unidade consumidora?] fornecidos pela 

concessionária de energia elétrica do Espírito Santo” e o atingimento dos 

objetivos específicos, tendo em vista a exclusividade de acesso por parte do 

consumidor à memória de massa de uma unidade consumidora de energia 

elétrica e na inexistência de relação direta entre as informações que ela 

contém  e os citados objetivos. 

C) A fundamentação teórica apresentada está bastante fragmentada, o texto 

não está coeso e as ideias não se concatenam, ou seja, não possuem 

coerência. Por outro lado, há vários equívocos conceituais e muitas 

informações são apresentadas sem qualquer referência bibliográfica para 

ampará-las. Além disto, outras referências são citadas ao longo do texto sem 

terem sido adequadamente descritas na seção de Referências Bibliográficas. 

Estes mesmos erros ocorrem nas seções relacionadas à introdução do tema 

da pesquisa e sua contextualização. Por fim, quando se observa o objetivo 

geral do projeto e a fundamentação teórica apresentada, verifica-se que a 

mesma não suporta, isto é, não fornece o embasamento necessário para o 

seu desenvolvimento. Quase tudo é, na verdade, uma contextualização. 

D) Na seção “Metodologia da Pesquisa”, ao afirmar que “A ideia central deste 

trabalho é a criação de um sistema de gerenciamento de energia elétrica 

tanto para órgãos públicos quanto para as indústrias. Esse sistema envolve 

a coleta, analise e monitoramento em tempo real dos dados coletados.”, a 

candidata parece agora propor o desenvolvimento de um novo MARK IV 

PLUS, projeto este já abandonado pelo próprio PROCEL. As etapas de 

execução propostas como esboço metodológico apresentam uma estratégia 

de pesquisa impraticável. Além disto, as técnicas de Coleta de Dados, 
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Criação do Software e Integração dos Sistemas descritas são inexequíveis 

no período de tempo disponível para o desenvolvimento de uma dissertação 

de mestrado. Ademais, em nenhum momento, o que foi apresentado 

estabelece total conexão com os objetivos a serem alcançados. 

Portanto, ao analisar o recurso da candidata e considerando o anteriormente 

exposto, SMJ, os professores mantêm a avaliação do anteprojeto anteriormente 

realizada.  

Vitória (ES), 31 de julho de 2020  

 

 

Profa. Carla C.M. Cunha (Assinatura Digital) 

Prof. Ednilson S. Felipe (Assinatura Digital)  
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