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Em resposta ao candidato de CPF 111.XXX.854-63, temos o 
seguinte a declarar: 

1. O problema do plano é da área de comunicação social; 
2. O problema apresentado é amplo demais para uma pesquisa de 

mestrado; 
3. Não há um problema sociológico a ser debatido; 
4. O plano se pauta por uma metodologia insipiente, a qual também 

não se coaduna com nenhum tipo de teoria sociológica atual; 
5. A pesquisa bibliográfica não faz uma conexão entre o problema 

apresentado e a teoria sociológica. 

Desta maneira, somos desfavoráveis à alteração da nota do 
plano. 

 

 

Em resposta ao candidato de CPF 099.XXX.224-00, temos o 

seguinte a declarar: 

1. O problema do plano é da área de comunicação social; 
2. O recorte é muito estranho.  O jornal O Norte nem mais circula, o 

que deixa o objeto fora de contexto atual. 
3. Não há a mínima revisão bibliográfica de gênero; 
4. O plano é difuso, com muitas marcações de militância, mas peca 

pela escassez de referências bibliográficas no campo da 
Sociologia; 



5. Não há, na metodologia, um plano para coleta de dados e análise 
dos dados.  A metodologia é solta e incompleta. 

Desta maneira, somos desfavoráveis à alteração da nota do 
plano. 

 

 

Em resposta ao candidato de CPF 014.XXX.424-05, temos o 
seguinte a declarar: 

1. O problema do plano é eminentemente jurídico; 
2. O plano não possui objetivos sociológicos definidos dentro de uma 

das linhas do PPGS-UFPB.  É preciso que se cumpra objetivos 
sociológicos orientados ao debate teórico atual; 

3. Não há quaisquer debates atualizados sobre os paradigmas da 
Sociologia do Trabalho, linha esta no qual o plano se adequaria. 
Não há problema sociológico, mas uma proposta focada nos 
impactos das medidas Provisórias 927/20 e 936/20. 

4. Não há a mínima referência metodológica compatível com o que 
almeja este plano; 

5. Teoricamente não há relação alguma com a Sociologia, estando 
o plano mais voltado para questões jurídicas; 

Desta maneira, somos desfavoráveis à alteração da nota do 
plano. 

 

É o Parecer, 

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.  
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