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EDITAL PPGEP/RC/UFG Nº 005/2018 

Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário, 

tornamos pública a divulgação dos resultados dos recursos específicos à Etapa Dois (Avaliação 

do Pré-Projeto de pesquisa) do processo seletivo para o programa de pós-graduação em 

Engenharia de Produção (PPGEP), conforme consta no Edital PPGEP/RC/UFG Nº 005/2018: 

 

 
RECURSO NÚMERO: 01 (um) 

IMPETRANTE DO RECURSO: Lucas Carvalho Martins 

OBJETO DO RECURSO: Revisão de nota 

 

PARECER DA BANCA DE RECURSO:  

 

A análise do pré-projeto dos candidatos, conforme o Edital Nº 005/2018, é realizada de acordo com  

o item  5.3.2 da  Etapa 2: avaliação do pré-projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, no item  

5.3.2.3. do referido edital, no qual são pontuados: i) potencial de relevância e contribuição científica 

para a área de concentração e linha de pesquisa do PPGEP, ii) capacidade de argumentação do 

candidato, iii) exequibilidade da proposta, iv) adequação e atualização bibliográfica e v) consistência 

teórica e metodológica. Ao item i) será atribuído valor de 0 (zero) a 4 (quatro); ao item ii) valor de 0 

(zero) a 2 (dois); ao item iii) valor de 0 (zero) a 2 (dois); ao item iv) valor de 0 (zero) a 1 (um) e ao item 

v) valor de 0 (zero) a 1 (um). O candidato receberá no final dessa avaliação, uma nota de 0 (zero) a 10 

(dez), com duas casas decimais. 

Segundo o recurso submetido pelo candidato, o mesmo gerou a realização de uma nova análise, 

sendo obritidas as seguines notas, justificadas pelos argumentos expostos em cada itém como 

apresentado a seguir: 

i) O projeto possui relevância para a linha de pesquisa do programa, mas a contribuição não está 

clara para um Programa de Pós-Graduação estritu sensu. Nota: 2,8 (dois ponto oito). 

ii) O texto possui falhas na formatação dentro dos padrões técnicos de escrita/gramaticais. Nota: 0,5 

(zero ponto cinco). 

iii) Falta informação de como o projeto será excutado. No texto não está claro se os itens que serão 

analisados já estão implantados ou se ainda serão implantados. Não apresenta estimativas de custo de 

implementação do projeto e nem fontes de financiamento. Nota: 0,7 (zero ponto sete) 

iv) A bibliografia não apresenta embasamento teórico comprovado por meio de trabalhos 

científicos (dissertações, teses e artigos). Nota: 0,2 (zero ponto dois). 

v) Falta fundamentação teórica, o texto não apresenta a técnica a ser utilisada na análise de dados. 

Nota: 0,3 (zero ponto três).  

 

 

 

 



RESULTADO DO RECURSO:  A nota obtido pelo candidato ficou em 4,5 (quatro ponto cinco).  

Deste modo, sendo esta etapa de caráter eleiminatório, o candidato está reprovado. 

 

 
PPGEP/Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás, às quinze horas e quarenta e 

cinco minutos  minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e dezenove. 

 

 

 
 

  ORIGINAL ASSINADO   

Prof. Dr. José Waldo Martínez Espinosa 

Presidente da banca de recursos – PPGEP/FENG/RC/UFG 


