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ATA DA SELEÇÃO DE BOLSISTA 2020 –  
CADASTRO RESERVA DA FAFESB E CAPES DE DOUTORADO E MESTRADO 

 
 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, por webconferência no 
aplicativo Microsoft Teams, reuniu-se a comissão encarregada da seleção de bolsistas para 
cadastro reserva da FAPESB e da CAPES do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduC/UNEB constituída pelos docentes permanentes Prof.ª Dr.ª 
Lívia Alessandra Fialho da Costa (Linha de Pesquisa 1), Prof.ª Dr.ª Ana Paula Silva da 
Conceição (Linha de Pesquisa 2), Prof.ª Dr.ª Gabriela Sousa Rego Pimentel (Linha de 
Pesquisa 3), Prof. Dr. Emanuel do Rosário Santos Nonato (Linha de Pesquisa 4), sob a 
presidência do último. Instalada a sessão, foram convocados os candidatos mestrandos Ana 
Regina Texeira, André Luiz Correia da Cruz e Daniele Rodrigues de Moura e as candidatas 
doutorandas Joana Maria Leôncio Núñez e Kátia Maria de Aguiar Barbosa. O candidato André 
Luiz Correia da Cruz não compareceu à entrevista por ter sido hospitalizado, conforme 
mensagem eletrônica encaminhada pelo candidato à coordenação do programa. Ante esse 
comunicado, a comissão deliberou por manter o candidato no certame mesmo sem a 
realização da entrevista. A entrevista foi realizada em duas sessões: a primeira sessão de 9h 
às 10h para mestrandos e a segunda sessão para doutorandas de 10h às 11h. Finda a 
entrevista e análise do Currículo Lattes, os candidatos foram classificados na ordem a seguir 
apresentada: para mestrado: 1. a candidata Daniele Rodrigues de Moura, oito vírgula oitenta 
(8,80); 2. a candidata Ana Regina Texeira, sete vírgula vinte e cinto pontos (7,25); 3. o 
candidato André Luiz Correia da Cruz, dois vírgula noventa e cinco pontos (2,95); para 
doutorado: 1. Joana Maria Leôncio Núñez, nove vírgula setenta e cinco pontos (9,75); 2. Kátia 
Maria de Aguiar Barbosa, nove vírgula cinquenta pontos (9,50). Os três candidatos 
mestrandos aprovados estão aptos para bolsa de mestrado da FAPESB e da CAPES. As 
duas candidatas doutorandas aprovadas estão aptas apenas para bolsa de doutorado da 
FAPESB. Este processo seletivo tem o resultado vigente até o dia 30 de março de 2021. 
Realizadas as entrevistas, pontuadas as fichas avaliativas e classificados os candidatos, o 
presidente encerrou a sessão e, na mais havendo a tratar, mandou lavrar a presente ata que 
vai assinada pelo presidente da comissão. Cidade do Salvador, dois de outubro de dois mil e 
vinte. 
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