
  
 

 

À: Comissão de Seleção 2021 PPGES-UFES 

Assunto: recurso do candidato Rodrigo Cardoso Viana 

 

Prezada presidente Profa. Dra.  Luciana Harue Yamane. 

O anteprojeto de pesquisa do aluno Rodrigo Cardoso Viana apresenta um tema relevante para a 
discussão da “Sustentabilidade Urbana”, uma vez que articula essa categoria de análise com outra 
de mesma monta, a “Capacidade Institucional”. No entanto, carrega consigo alguns vícios 
identificados pelos avaliadores que o comprometem perante às exigências contidas nos critérios 
de avaliação, a saber: 

1. O problema de pesquisa coloca como um dos seus eixos principais “as variáveis de 
capacidade institucional”, mas em nenhuma parte do anteprojeto fica explicito 
quais seriam essas variáveis, o conceito que as define, os autores que as tratam, 
ou como elas seriam articuladas para interpretação do objeto a ser analisado. 

2.  O problema de pesquisa é apresentado sem contextualização prévia ou 
detalhamento dos seus aspectos principais. 

3. A justificativa para a realização do estudo não foca no problema nem nas possíveis 
contribuições esperadas quando do seu tratamento. 

4. A construção do objetivo geral, além de prolixo, é confundida com aspectos 
metodológicos do projeto. 

5. Os objetivos específicos guardam pouca relação com o objetivo geral, sendo que 
dos quatro objetivos apresentados, dois se caracterizam mais como justificativas 
do que como objetivos propriamente ditos, ou seja, não deixam claro os aspectos 
que indicam a sua viabilidade para responder ao problema proposto.  

6. O referencial teórico não apresenta nem articula autores e publicações 
fundamentais para o entendimento do conceito de capacidade institucional, 
principalmente quanto à estruturação dos seus vários níveis e dimensões, nem  
como esses níveis e dimensões seriam abordados para tratamento do problema. 

7. Os procedimentos metodológicos não contemplam as necessidades demandadas 
para a leitura dos níveis e dimensões da capacidade institucional consolidada na 
literatura especializada.    

 

Assim sendo, concluimos que o anteprojeto em tela não alcançou pontuação mínima 
necessária para a sua aprovação. 

 

Vitória, 01 de agosto de 2021. 

 

________________________ 
Prof. Dr. Gilton Luis Ferreira 
(Assinado eletronicamente) 
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