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Às dezessete horas do dia vinte e seis de fevereiro de 2021, pelo Google Meet, esteve 1 
reunido o Grupo Especial de Pesquisa, tendo presentes, a Presidente, Brunella Tristão 2 
Simonelli e os membros docentes Danilo Marcos Farias Mota, Marcos Rodrigues Saúde 3 
e Ozório Vicente Netto. A presidente iniciou a reunião expondo o objetivo do referido 4 
grupo e explicando o barema de avaliação. Ressaltou que os projetos enviados aos 5 
membros já haviam sido aprovados em seus respectivos colegiados em reunião. 6 
Iniciou-se pela avaliação do projeto intitulado “Darwinismo Social”. Foi destacado o 7 
engajamento da Prof. Joana Lúcia Alexandre de Freitas com a temática, sugerindo-se 8 
apenas, que houvesse maior consideração ao referencial teórico e às referências 9 
bibliográficas ao elaborar o projeto. Essa mesma sugestão foi dada em relação ao 10 
projeto da Prof. Elisa Fabris. Ambos, portanto, tiveram a nota avaliativa definida em 9,9 11 
(nove ponto nove). O projeto “Deveres Fundamentais”, do Prof. Rodrigo Santos Neves, 12 
foi avaliado com 9,8 (nove ponto oito), uma vez que os avaliadores não identificaram 13 
qual seria a proposta para os alunos participantes, de forma mais específica. O Prof. 14 
Jhonathan Cavalcante da Costa teve o projeto “Transparência e Participação Cidadã: 15 
avaliação dos conselhos municipais do Espírito Santo” aprovado com nota máxima 16 
(dez). Como sugestão, a Comissão Especial de Pesquisa recomenda um 17 
aprimoramento do anexo para inscrição dos projetos, já prevendo o referencial teórico, 18 
as referências bibliográficas e a maior especificação da participação dos alunos, que 19 
poderia ser por meio de um cronograma mais específico ou por uma metodologia mais 20 
detalhada.  21 
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