
 

 
 
 

RELATÓRIO 

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE 

ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-

SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA 

 

Em conformidade com o EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA, a comissão composta 

pelos professores doutores Any Brito Leal Ivo (PPGAU-UFBA), Maria Estela Rocha Ramos 

(UNIME) e Fabio Macedo Velame (PPGAU-UFBA) e a doutoranda Maria Alice Pereira da 

Silva(PPGAU-UFBA) realizaram a classificação das candidaturas ao EDITAL DE SELEÇÃO 

INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE 

CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA 

AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA, sendo relevante registrar: 

 

a) Após a análisedos prerrequisitos formais da documentação, faz-se relevante registrar: 

 Foram recebidas seis candidaturas: ALESSANDRA SOARES DE MOURA, 

CAMILA BRANDÃO MACHADO, ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA, 

MANUELA ILLHA SILVA, RAFAELA IZELI e SAMIRRA PROÊZA; 

 Todas as candidatas enviaram a documentação obrigatória, valendo destacar 

que apenas ALESSANDRA SOARES DE MOURA  apresentou ata de 

qualificação. As demais candidatas não apresentaram ata de qualificação, mas 

apresentaram declaração do coordenador do programa como é permitido pelo 

edital. 

 Apenas a candidata CAMILA BRANDÃO MACHADO não apresentou 

certificado em proficiência – item facultativo para esse edital. 

 

b) Após a análise qualitativa  da documentação, a comissão atribuiu as seguintes notas às 

respectivas candidaturas: 

 

 

 

 



 

 
 
 

ALESSANDRA SOARES DE MOURA 

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 9,00 2,70 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 8,50 2,55 

nota 
final 

9,25 

Observações: Os itens “objetivos” e “metodologia” do plano de pesquisa são frágeis no que diz 

respeito ao desenvolvimento da pesquisa (explicitando as atividades a serem desenvolvidas na 

IES estrangeira) não respondendo com plenitude ao demandado pelo edital. A proposta evidencia 

a relação entre a pesquisa e a estadia na IES estrangeira, assim como, as possibilidades de 

criação de redes institucionais com a universidade do México, país destacado pelo Capes-Print 

UFBA.  

 

CAMILA BRANDÃO MACHADO   

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 8,50 2,55 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 



 

 
 
 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 7,50 2,25 

nota 
final 

8,80 

Observações: O plano de pesquisa  no item “objetivos” não atende plenamente ao demandado 

pelo edital, considerando que tratou fundamentalmente das atividades previstas na IES 

estrangeira.  Há de se registrar a larga experiencia e lastro teórico no Brasil sobre a temática e 

objeto trabalhado, não sendo imprescindível a estadia na IES indicada para a realização da 

pesquisa. 

 

ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA   

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 9,50 2,85 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 8,50 2,55 

nota 
final 

9,40 

Observações: O projeto de pesquisa atende plenamente ao demandado pelo edital, 

apresentando inclusive avanços da pesquisa em desenvolvimento. A proposta aponta ainda as 

reais possiblidades de construção de novas parcerias e redes institucionais entre Brasil, 

Mexico e Espanha.  

 

 

 

 



 

 
 
 

MANUELA ILHA SILVA 

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 8,50 2,55 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 8,50 2,55 

nota 
final 

9,10 

Observações: O plano de pesquisa  apresenta bem o objeto de pesquisa e sua problemática, assim 

como evidencia a metodologia de pesquisa adotada. O item “objetivos” não atende plenamente 

ao demandado pelo edital, considerando que tratou das atividades previstas na IES estrangeira.  

 

RAFAELA IZELI   

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 8,50 2,55 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 8,50 2,55 

nota 
final 

9,10 



 

 
 
 

Observações: O plano de pesquisa  apresentado não atende plenamente ao demandado pelo 

edital, considerando que a apresentação da pesquisa, seus objetivos e metodologia foram 

relacionados com as atividades previstas na IES estrangeira, o que por fim, constrangeu o pleno 

desenvolvimento dos itens do plano de pesquisa. Apesar da relação do objeto de pesquisa com os 

trabalhos desenvolvidos no LAA , há de se ponderar que a relação entre o PPGAU e o LAA é 

consolidada, o que significa na prática o fortalecimento de relações institucionais já existentes e 

consolidadas ao longo de duas décadas, em lugar da criação de novas redes institucionais.  

 

SAMIRA PROÊZA   

Critérios peso nota nota parcial 

a)      Tradição acadêmico-científica da instituição de 
destino 

2,00 10,00 2,00 

b)      O curriculum vitae do/a coorientador/a 
estrangeiro/a considerando, quando pertinente, o seu 
índice h 

1,00 10,00 1,00 

c)      O projeto de pesquisa submetido, considerando 
seu mérito, originalidade, relevância e os resultados 
esperados com seu desenvolvimento 

3,00 8,00 2,40 

d)      Aderência da proposta ao tema do projeto 
CAPES/PRINT/UFBA em que se insere 

1,00 10,00 1,00 

e)      Imprescindibilidade do estágio no exterior para 
realização da pesquisa atestada pelo orientador/a 
brasileiro/a. 

3,00 7,50 2,25 

nota 
final 

8,65 

Observações: Registramos que o documento apresentado pela cândida intitulado de  “Plano de 

Trabalho para Doutorado Sanduíche no Exterior”, não atende ao demandado pelo edita, pois 

fundamentalmente apresenta as atividades a serem desenvolvidas na IES estrangeira, não 

desenvolvendo plenamente alguns itens do plano de pesquisa ou sendo lacunar em alguns itens 

obrigatórios no Plano de Pesquisa demandado pelo edital interno do PPGAU. Também importa 

esclarecer que, considerando o objeto de pesquisa ser da Argentina, a comissão entende não ser 

imprescindível o doutorado sanduiche no país indicado. 

 



 
 

c) Considerando o empate entre as candidatas 

IZELI e após a aplicação do item de desempate previsto no edital (apresentação de 

certificado de proficiência), a comissão indica a seguinte ordem classificatória:

NOME CANDIDADO 

ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA

ALESSANDRA SOARES DE MOURA

MANUELA ILLHA SILVA 

RAFAELA IZELI 

CAMILA BRANDÃO MACHADO

SAMIRRA PROÊZA 
 

d) Após a publicação do resultado preliminar, a comissão recebeu dois recursos no prazo 

previsto pelo edital, que após 

ratificando o seguinte preliminar. Assim

NOME CANDIDADO 

ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA

ALESSANDRA SOARES DE MOURA

MANUELA ILLHA SILVA 

RAFAELA IZELI 

CAMILA BRANDÃO MACHADO

SAMIRRA PROÊZA 
A comissão dá por encerrado os seus trabalhos.

Salvador 28 de novembro de 2022

 

Prof. Dra. Any Brito Leal Ivo (PPGAU-

 

Prof. Dr. Fabio Macedo Velame (PPGAU

 

 

Prof. Dra. Maria Estela Rocha RamosPenha 

 

 

M. Maria Alice Pereira da Silva (doutoranda /PPGAU

  

 

Considerando o empate entre as candidatas MANUELA ILLHA SILVA 

plicação do item de desempate previsto no edital (apresentação de 

certificado de proficiência), a comissão indica a seguinte ordem classificatória:

NOTA 
FINAL 

CERTIFICADO DE 
PROFICIENCIA 

ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA 9,40 SIM 

DE MOURA 9,25 SIM 

9,10 SIM 

9,10 NÃO 

CAMILA BRANDÃO MACHADO 8,80 SIM 

8,65 SIM 

Após a publicação do resultado preliminar, a comissão recebeu dois recursos no prazo 

previsto pelo edital, que após analisados, foram indeferidos (respostas em anexo), 

preliminar. Assim,a classificação final foi: 

NOTA 
FINAL 

CERTIFICADO DE 
PROFICIENCIA 

ELISÂNGELA QUEIROZ VEIGA 9,40 SIM 

ALESSANDRA SOARES DE MOURA 9,25 SIM 

9,10 SIM 

9,10 NÃO 

CAMILA BRANDÃO MACHADO 8,80 SIM 

8,65 SIM 
os seus trabalhos. 

Salvador 28 de novembro de 2022 

-UFBA) 

Velame (PPGAU-UFBA) 

Penha (UNIME) 

(doutoranda /PPGAU-UFBA) 

 

 e RAFAELA 

plicação do item de desempate previsto no edital (apresentação de 

certificado de proficiência), a comissão indica a seguinte ordem classificatória: 

CERTIFICADO DE 

Após a publicação do resultado preliminar, a comissão recebeu dois recursos no prazo 

analisados, foram indeferidos (respostas em anexo), 

CERTIFICADO DE 



 

 
 
 
 

Em resposta ao recurso encaminhado pela candidata CAMILA BRANDÃO MACHADO em 

relação ao “EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO 

DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-

SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA”, a 

comissão esclarece: 

 

a) Conforme o “EDITAL n.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA”: “O candidato que 

pleitear bolsa para instituição de destino de países de língua portuguesa deverá, 

obrigatoriamente, apresentar a comprovação de proficiência em inglês, conforme 

descrito no item1.1.” 

 

Pelo exposto a comissão INDEFERE o referido recurso,mantendo a avaliação e nota previas.  

 

  



 

 
 
 

Em resposta ao recurso encaminhado pela candidata SAMIRA PROEZA em relação ao 

“EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE ORDEM 

CLASSIFICATÓRIA DE CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-

SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA”, a 

comissão tece as seguintes considerações: 

 

a) Esclarecemos que a comissão para avaliação das candidaturas do “EDITAL DE 

SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE ORDEM 

CLASSIFICATÓRIA DE CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-

SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES 

PRINTUFBA” atende rigorosamente o previsto no “EDITAL n.º 003/2022 CAPES 

PRINTUFBA”.  

 

b) Informamos ainda que a aferição de notas e os critérios, com os respectivos pesos, 

seguiuprecisamente aos “Critérios de Seleção” desse mesmo edital.  

Critérios peso 

a) Tradição acadêmico-científica da instituição de destino 2.0 

b) O curriculum vitae do/a coorientador/a estrangeiro/a considerando, 

quando pertinente, o seu índice h 

1.0 

c) O projeto de pesquisa submetido, considerando seu mérito, originalidade, 

relevância e os resultados esperados com seu desenvolvimento 

3.0 

d) Aderência da proposta ao tema do projeto CAPES/PRINT/UFBA em que 

se insere 

1.0 

e) Imprescindibilidade do estágio no exterior para realização da pesquisa 

atestada pelo orientador/a brasileiro/a. 

3.0 

 



 

 
 
 

c) Em relação as dúvidas aos “planos de intercâmbio”, informamos que no item 3 - 

Documentação a ser apresentada para a seleção do “EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 

DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE 

CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-SANDUÍCHE EM 

OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA” não consta a 

obrigatoriedade de apresentação de “planos de intercâmbio”, sendo obrigatória a 

apresentação de “Plano de pesquisa” com os seguintes itens: 

✦ Resumo do projeto em português e inglês, evidenciando os objetivos e as metas que 

poderão ser alcançadas, área de conhecimento e a instituição estrangeira; 

✦ Introdução e justificativa, apresentando a atualidade e a relevância do projeto proposto; o 

Objetivos, com definição e delimitação clara do objeto de estudo; 

✦ A metodologia que será empregada para o desenvolvimento do projeto; 

✦ Descrição da infraestrutura disponível, na instituição estrangeira, para a realização do 

projeto;  

✦ Cronograma das atividades;  

✦ Resultados específicos que poderão ser obtidos com o desenvolvimento da proposta; 

✦ Potencial para o estabelecimento de redes de pesquisa e educação;  

✦ Projetos que envolvam pesquisas com seres humanos e/ou animais e que exijam 

apreciação dos Comitês de Ética deverão anexar aprovação referente aos temas 

envolvidos; 

✦ Referências bibliográficas que evidenciem o estado da arte do projeto apresentado. 

 

d) Por fim, registramos que o documento apresentado pela cândida intitulado de  “Plano de 

Trabalho para Doutorado Sanduíche no Exterior”, não atende ao demandado pelo 

“EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DO PPG-AU/UFBA PARA INDICAÇÃO DE 

ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE CANDIDATA(O)S A BOLSAS DE DOUTORADO-

SANDUÍCHE EM OBSERVÂNCIA AO EDITAL N.º 003/2022 CAPES PRINTUFBA”, 

pois fundamentalmente apresenta as atividades a serem desenvolvidas na IES estrangeira, 

não desenvolvendo plenamente alguns itens do plano de pesquisaou sendo lacunar em 

alguns itens obrigatórios no Plano de Pesquisa demandado pelo edital interno do PPGAU 

- como por exemplo: os objetivos, a justificativa e a metodologia que não tratam com 



 

 
 
 

plenitude da pesquisa, mas apresentam as atividades a serem desenvolvidas no período do 

doutorado sanduiche na instituição estrangeira. 

 

Pelo exposto a comissão INDEFERE o referido recurso, mantendo a avaliação e nota previas.  

 

 

 




