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Ata dos trabalhos da comissão de professores 

designada para a Seleção de Bolsistas para vaga de 

Pós-Doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 

Literatura e Cultura da UFBA, em conformidade com 

a Portaria CAPES Nº 086, de 03/07/2013 PNPD e de 

acordo com o Edital de seleção para bolsistas de pós-

doutorado publicado por este PPG em 27 de janeiro de 

2017. 
 

 

 

        

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, na 

Sala de Reuniões da Pós-graduação do Instituto de Letras da Universidade Federal da 

Bahia, reuniu-se a Comissão, formada pelos professores doutores Mirella Márcia Longo 

Vieira Lima, Lívia Maria Natália de Souza Santos, e Antonio Marcos da Silva Pereira, 

todos professores deste PPG, com o fito de conduzir as entrevistas e avaliar as 

candidaturas associadas ao processo Seleção de Bolsistas para vaga de Pós-

Doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, em 

conformidade com a Portaria CAPES Nº 086, de 03/07/2013 PNPD e de acordo com o 

Edital de seleção para bolsistas de pós-doutorado publicado por este PPG em 27 de 

janeiro de 2017. As entrevistas foram realizadas na Sala de reuniões do PPGLitCult, 

conforme anunciado em Convocação divulgada pelo programa para todos os inscritos, e 

os trabalhos foram iniciados na hora aprazada, e tiveram sequência de acordo com a 

ordem alfabética de primeiro nome dos candidatos, tal como previa a referida 

convocação. As entrevistas correram sem qualquer particularidade digna de nota e de 

acordo com a agenda estabelecida, em um processo no qual cada candidato foi inquirido 

a partir dos materiais que compunham sua documentação de inscrição e candidatura, e a 

comissão houve por bem, na conclusão do conjunto de entrevistas, dar continuidade aos 

trabalhos de cotejo e comparação de anotações a respeito de cada candidatura, 

considerando a totalidade dos materiais apresentados e o desempenho de cada candidato 

na entrevista e considerando as diretrizes da Capes para o programa, a partir do que 

chegou-se ao seguinte resultado, por ordem de classificação: em primeiro lugar, a 

candidata Edma Edma Cristina Alencar de Góis; em segundo lugar, a candidata Gabriela 

Alexandra M. M. Cals Theophilo; em terceiro lugar, o candidato José Rosa dos Santos 

Júnior; em quarto lugar a candidata Tatiana Nascimento dos Santos. Com isso, a 

comissão considera que os demais candidatos – a saber, Armando Almeida, Arthur O. 

M. Caria Filho, e Ludmila Antunes de Jesus – foram reprovados, particularizando o fato 

de que as candidatas Flávia Almeida Vieira Resende e María Antonia Miranda González 

foram desclassificadas por não comparecimento à entrevista. Anexo, apresentamos a 

tabela na qual consta a ordem de classificação individualizada por membro da Comissão 



de Seleção, que podem ser identificados a partir da ordem alfabética associada à ordem 

de menção de seu nome nesta ata, e, nada mais havendo a tratar, eu, Antonio Marcos da 

Silva Pereira, no lugar de Secretário da Comissão de Seleção, lavrei a presente ata, que 

será assinada por mim e pelos demais membros da Comissão. Salvador, 27 de março de 

dois mil e dezessete. 
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