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Nos dias 02 e 03 de março de 2022, reuniu-se, via Plataforma Google Meet, a comissão 

temporária encarregada de avaliar as propostas submetidas ao Edital de Seleção Interna do PPG-

AU/UFBA para Indicação de Professor Visitante 2022, no âmbito do Edital PV 001/2022, da Pró-

Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (PROPG/UFBA) e do Edital de Seleção Interna do próprio 

programa – comissão composta pela(o)s Professora(e)s Doutora(e)s Angela Maria Gordilho Souza 

(Presidente), Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira e Rodrigo Espinha Baeta (Portaria PPG-

AU-UFBA n. 001/2022). 

Após a conferência, pela Secretaria do PPG-AU/UFBA, da documentação enviada pelo candidato 

inscrito – segundo os critérios estabelecidos no Item 2, sobre o período de desenvolvimento do 

plano de trabalho e no item 4, documentação exigida, constantes no Edital Interno de Seleção –, 

a comissão recebeu e pode analisar a  candidatura recebida: Professor Doutor  AbdouMaliq 

Simone,  Urban Institute (UI), University of Sheffield, que se propõe a integrar nosso corpo 

docente por um ano,  cuja plano de trabalho prevê atuar junto a vários grupos de estudo e de 

pesquisa do UFBA, especialmente do PPG-AU/UFBA, a saber:  Grupo de Pesquisa ARQPOP; Grupo 

de Pesquisa ETNICIDADES; Grupo de Pesquisa Lugar Comum; Grupo de Estudos Margear. Também 

propõe atuar junto aos coletivos da cidade de Salvador: o Acervo da Laje, Associação de 

Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador, Articulação do Centro Antigo de Salvador e 

Observatório do Racismo Ambiental. 

Atendendo aos requisitos estabelecidos pela PROPG para se concorrer ao Edital Geral, o 

candidato apresentou produção científica relevante e experiências de orientações compatíveis 

com os critérios adotados pelo PPG-AU/UFBA para credenciamento como Docente Permanente 

os quais, segundo o Regulamento Interno do Programa, são: “Docentes ou pesquisadores 

credenciados pelo programa que, de forma continuada, lecionam disciplinas, orientam Trabalhos 

Finais (Dissertações e/ou Teses), realizam pesquisas e, eventualmente, administram atividades 

vinculadas ao programa – além de terem vasta produção científica relevante à área.” 

A avaliação da proposta foi realizada considerando os critérios e pesos indicados no Item 5 do 

Edital Interno de Seleção, a saber: currículo da(o) candidata(o), considerando a produção 

científica e experiência profissional e orientação acumulada (Peso 5); Plano de trabalho, 

observando o seu mérito, relevância e os resultados esperados com o seu desenvolvimento (Peso 

3,5); Interação com o corpo docente do PPG-AU/UFBA e seus grupos de pesquisa, valorizando a 

formação de redes de cooperação e outras ações conjuntas que resultem em produção 

acadêmico- científica e formação de recursos humanos (Peso 1,5).” 
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Ressalte-se que o candidato, além de extremamente qualificado, tem um amplo trânsito 

internacional, em diversas universidades de renome, tais como: Max Planck Institute for the 

Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen; ETH -Zurich; National University of Singapore; 

University of South Australia; African Centre for Cities, University of Cape Town; New School 

University, New York; University of Witwatersrand, Johannesburg; Institute of African Studies, 

Columbia University; International Center for Advanced Studies, New York University; African 

Policy Information Center, Washington, D.C.  

Demonstra também, na sua trajetória desde fins dos anos 1970, estreita adesão a uma 

construção institucional e acadêmica plural, em diversas universidades e coletivos, voltada, 

ainda, para o interesse social e em particular para as questões étnicas. Também destaca-se um 

grande acervo de trabalhos realizados nas temáticas congruentes à proposta apresentada a este 

programa, publicados em periódicos de destaque e por relevantes editoras comerciais e 

universitárias, tais como: Routledge, Oxford University Press, University of Chicago Press; Duke 

University Press, University of Minnesota Press, Palgrave, NAi Publishers, Wiley Blackwell, 

Edinburgh University Press. Enquadra-se, portanto, indiscutivelmente, na categoria de Professor 

Sênior, de excelência. 

Discorrendo sobre o primeiro critério de avaliação, Currículo da(o) candidata(o), sua análise 

baseou-se nos itens 3.0 (Requisitos exigidos para os candidatos) e 5.1 (Critérios de Seleção) do 

Edital de Seleção Interna do PPG-AU/UFBA, sendo consideradas a produção científica, a 

experiência profissional e a orientação acumulada referentes aos últimos seis anos (2017/2022), 

quando atuou principalmente em cursos de doutorado, conforme o quadro síntese abaixo. 
 

CV 2017-2022 

 

Proponente 

Itens considerados a partir do edital AbdouMaliq Simone 

Geral  

Graduação em Psychology and Social Theory 

Mestrado em Não se aplica 

Doutorado em Social-Clinical Psychology 

Pós-doutorado Social-Community Psychiatry; African 

Urban Economic Development 

Relações com grupos internacionais sim 

Líderes de grupos de pesquisa sim  

Produtividade CNPq Não se aplica 

Temáticas de trabalho: Dialogues in Black Urbanism and 

Inventive Methods for Changing 

Social Arrangements 

http://abdoumaliqsimone.com/publications.html
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Publicações  

Artigos 19 

Livros 03 

Capítulos 24 

T 46 

Participações em bancas de PG ou 

concursos 

 

Bancas mestrado não se aplica 

 

 
 

Bancas doutorado 15 

Bancas Professor titular não se aplica 

T 15 

Orientações  

IC em andamento não se aplica 

IC concluídas não se aplica 

Mestrado em andamento não se aplica 

Doutorado em andamento não se aplica 

Mestrado concluídos não se aplica 

Doutorado concluídos 10 

Pós-doutorado concluídos não se aplica 

T 10 

Org. eventos/ workshops 

internacionais 

 

T 08 

 

A análise do currículo do candidato confirma, mais uma vez, sua trajetória profissional de 

excelência. As notas atribuídas nesse quesito combinaram o quantitativo das informações à 

percepção mais geral da sua excelência curricular. 

 
Avaliação Curricular (a) AbdouMaliq Simone 

notas 10,0 
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Para a avaliação do Plano de Trabalho apresentado pelo candidato para o período de atuação 

junto ao PPG-AU/UFBA, a Comissão  analisou mérito, relevância e resultado. Pelos pontos já 

salientados, o mérito do pesquisador e a relevância do plano apresentado atingiram os níveis de 

excelência almejados pelo Edital de Professor Visitante 2022.  

 

Avaliação Planos de Trabalho (b) AbdouMaliq Simone 

mérito 10,0 

relevância 10,0 

Problematização das atividades 10,0 

Resultados 10,0 

Notas médias 10,0 

 

Em termos da interação com o corpo docente do PPG-AU/UFBA e com os seus grupos de 

pesquisa, o plano proposto certamente irá potencializar as ações já desenvolvidas pelos mesmos 

junto a coletivos e associações, ampliando internacionalmente a difusão das iniciativas 

acadêmicas de nosso programa e de outras unidades da própria UFBA. 
 

Avaliação Interação (c) AbdouMaliq Simone 

notas 10,0 

 

Assim sendo, seguindo a fórmula ponderada a ser aplicada às notas de cada quesito conforme 

edital, qual seja: 

NF =[(a x 5) + (b x 3,5) + (c x 1,5)]/10 + d + e, 

chega-se ao resultado final da presente avaliação. 
 

Avaliação Final AbdouMaliq Simone 

notas 10,0 
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Agradecendo a confiança em nós depositada por este PPG-AU/UFBA  e esperando que a 

contratação do Professor AbdouMaliq Simone seja efetivada, esse é o nosso parecer, salvo melhor 

juízo, 
 

 

Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza 
Presidente 

 

 
Prof. Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira . 

 

Prof. Dr. Rodrigo Espinha Baeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


