
Resposta aos recursos ao resultado da Arguição do Projeto de Pesquisa
do EDITAL Nº 001 / 2019 – PMPGCF/UERN

A  Coordenação  do  Programa  Multicêntrico  de  Pós-Graduação  em
Ciências Fisiológicas (PMPGCF) da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte  (UERN)  torna  pública  a  Resposta  aos  recursos  impetrados  por  dois
candidatos ao resultado da Arguição do Projeto de Pesquisa para o Curso de
Doutorado em Ciências Fisiológicas.

Nº de Inscrição Recurso
02519 Revisão do Resultado da Arguição do

Projeto
Resposta ao Recurso

1. Aspectos linguísticos-formais de organização textual do projeto (1,0)
Nota do Candidato = 0,0

O projeto não apresenta uma ordem sequencial sobre a temática, além de um baixo
embasamento científico sobre a estratégia a ser desenvolvida no estudo e referências
pouco  atualizadas.  Os  objetivos  estão  descritos  de  maneira  incorreta  e  pouco
esclarecedora  quanto  ao  que  se  pretende  investigar.  A metodologia  não  traz  de
maneira clara os procedimentos experimentais, faltando sobretudo a descrição dos
grupos experimentais e referências aos protocolos experimentais.

2. Conhecimento do referencial teórico metodológico adotado (2,5)
Nota do Candidato= 0,8

O  Projeto  não  é  claro  quanto  ao  que  se  pretende  investigar.  Faltam  objetivos
consistentes/embasados e que sugiram que a substância a ser testada tenha efeito no
sistema  nervoso  central,  ou  efeitos  neurotróficos/plásticos  de  maneira  geral.  A
metodologia está fragilmente descrita, faltando justificativa sobre a utilização de ratos
em idades  diferentes.  Outrossim,  não  descreve  o  protocolo  de  tratamento  com a
substância proposta, nem concentrações a serem utilizadas, onde será adquirida a
substância,  como  se  dará  o  processo  de  incubação  com  a  substância  testada,
controles etc. A análise estatística também não traz clareza quanto aos métodos a
serem  utilizados,  programa  a  ser  utilizado  para  a  realização  desta  análise.  O
candidato não demonstrou segurança quanto ao que pretende pesquisar. 

3. Relevância científica (2,5)
Nota do candidato = 0,8

O  estudo  não  traz  embasamento  quanto  a  sua  relevância  científica,  impactando
drasticamente a análise deste quesito. Falta uma série de elementos que justifiquem a
contribuição do estudo para a ciência, uma vez que está pouco fundamentado e sem
objetivos claros quanto ao que se pretende investigar.



4. Viabilidade de realização em 4 anos (2,0)
Nota do candidato = 1,5

Como o estudo não traz uma fundamentação, nem uma metodologia embasada e
torna-se difícil prever a execução em prazo hábil.

5. Relação com a área de pesquisa do orientador (1,5)
Nota do candidato = 1,5

O projeto tem relação direta com a área do orientador escolhido.

6. Controle do tempo de apresentação (0,5)
Nota do candidato = 0,5

O candidato apresentou dentro do tempo previsto.

Enfim, após reanálise minuciosa sobre os documentos apesentados, entende-se por
justa a nota outrora atribuída.

Nº de Inscrição Recurso
02219 Revisão do Resultado da Arguição do

Projeto
Resposta ao Recurso

1. Aspectos linguísticos-formais de organização textual do projeto (1,0)
Nota do Candidato = 0,5

Embora se trate de um manuscrito com limite de páginas, entende-se que uma série
de elementos formais da redação científica não estavam contidos, sobretudo quanto à
introdução do estudo que, da maneira como foi descrita, infelizmente não contribui
para a apreciação da relevância do estudo e/ou impactos sobre a ciência/sociedade.
Outrossim, os objetivos não demonstram-se claros e coesos quanto ao que realmente
se pretende estudar. Por diversas vezes, vislumbra-se a construção de um software
no trabalho, mas este possui pouca aderência com o que está no manuscrito, o que
transmite a ideia de que este se configura como um espécie de elemento adventício
ao trabalho.

2. Conhecimento do referencial teórico metodológico adotado (2,5)
Nota do Candidato = 1,3

O  referencial  teórico  é  o  ponto  crítico  do  manuscrito.  Há  a  presença  de  falhas
conceituais  básicas  e  o  referencial  teórico  escolhido  em  pouco  contribui  para  o
entendimento da essência do estudo. 

3. Relevância científica (2,5)
Nota do Candidato =0,9

Este quesito foi drasticamente comprometido, uma vez que faltou clareza na redação
quanto ao que se pretende com o trabalho. Destarte, a comissão não tem elementos
concretos para a avaliação deste no tocante ao seu impacto para a ciência. Não se
trata  de  receio  quanto  ao  aspecto  inovador  do  trabalho,  como  defendido  pelo
candidato no recuso impetrado, e sim a falta de clareza documental sobre como a
obtenção dos achados poderia impactar no conhecimento científico.

4. Viabilidade de realização em 4 anos (2,0)



Nota do Candidato = 1,5

A nota teve comprometimento médio em 0,5 ponto, uma vez que sem a clareza do que
realmente se pretendia com o estudo, não havia elementos suficientes para julgar o
quão exequível este seria dentro do prazo estipulado. 

5. Relação com a área de pesquisa do orientador (1,5)
Nota do Candidato = 0,0

Embora o candidato defenda forte aderência do seu projeto com a área de pesquisa
do orientador pretendido,  a  comissão entende e ratifica  a expressiva ausência  de
relação  entre  as  partes.  Embora  o  orientador  atue  com  estudos  relacionados  ao
sistema nervoso, seu lócus de atuação relaciona-se com plasticidade, regeneração e
trofismo neuronal em modelos  in vivo e in vitro.  Destarte, a natureza e o objeto de
trabalho são diferentes do pretendido pelo candidato.

6. Controle do tempo de apresentação (0,5)
Nota do Candidato = 0,5

O candidato atendeu plenamente o tempo estipulado.

Com  base  nos  documentos  apresentados,  a  comissão  entende  por  justa  a  nota
outrora atribuída ao candidato.

Mossoró-RN, 30 de julho de 2019


