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PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE RECURSO DA CANDIDATA AO 

MESTRADO JOCELIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE 
 

 

A candidata Jocelia Oliveira Albuquerque solicitou revisão das notas atribuídas na 

entrevista da Fase 2. 

A candidata demonstrou conhecimento adequado em relação a linha de pesquisa 

escolhida e respondeu com segurança e fluência, obtendo 75% da pontuação 

nestes quesitos. 

As menores notas foram atribuídas a Defesa do anteprojeto de pesquisa e a 

Motivação pelo mestrado profissional. 

No quesito Defesa do anteprojeto de pesquisa, a candidata não demonstrou na 

entrevista o domínio das referências usadas na fundamentação teórica do projeto 

e, principalmente, não articulou de forma coerente os objetivos apresentados com 

a metodologia proposta, demonstrando clareza apenas sobre o problema de 

pesquisa. No recurso a candidata apresenta: 
“Irei realizar uma revisão da literatura a respeito da reciclagem dos metais nas 

placas de circuito impresso no Brasil e no mundo, bem como verificar os 

resultados obtidos com a biolixiviação e analisar também as legislações 

pertinentes. Assim levantarei os problemas encontrados com esse processo e 

buscarei soluções. Diante desses dados realizarei o estudo de viabilidade 

técnica para implementação desse processo em planta industrial, bem como 

com a realização de um estudo de viabilidade econômica e ambiental”. 

Os objetivos do projeto não estão bem definidos e alinhados com a metodologia 

proposta. Não foi descrita de forma lógica e coerente a metodologia a ser aplicada 

nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A candidata não soube 

articular como a pesquisa seria desenvolvida. 
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No quesito Motivação pelo mestrado profissional, durante a entrevista, a candidata 

não demonstrou conhecimento sobre as exigências e oportunidades dos diferentes 

tipos de pós-graduação, evidenciando sua maturidade para optar por cursar um 

mestrado profissional ao conhecer as implicações da sua escolha em relação às 

outras. No recurso apresentado a candidata descreve:  
“Eu acredito no meu projeto, e sei que vou contribuir para a sociedade e com o 

resultado da minha pesquisa e com a minha formação como mestre em 

desenvolvimento sustentável. Essa é a minha maturidade em relação à minha 

opção de mestrado profissional. Sou uma profissional que após 7 anos de 

formada está em busca de uma recolocação e sinto imensa necessidade de 

obter essa qualificação que mestrado profissional permitirá”. 

Não ficou evidenciada, nem na entrevista e nem no recurso, a maturidade da 

candidata na opção do mestrado profissional em detrimento aos outros tipos de pós-

graduação. 

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

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

 

Vitória (ES), 12 de agosto de 2020. 
 
 

 
 
 

                            
Dra. Luciana Harue Yamane 

 
 

                    
Dr. Renato Ribeiro Siman 

 


