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ATA DA SELEÇÃO DE BOLSISTA 2022 – PDSE CAPES 
Edital n° 003/2022 – PPGEduC – PDSE/CAPES  

 
 

No dia vinte e oito do mês de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 
por webconferência no aplicativo Microsoft Teams, reuniu-se a comissão encarregada da 
seleção de bolsistas para preenchimento da vaga do Programa de Doutorado Sanduíche no 
Exterior (PDSE), CAPES do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduC/UNEB constituída pelos docentes permanentes Prof.ª Dr.ª 
Célia Machado Tanajura, Prof. Dr. Natanael dos Reis Bomfim e Prof.ª Dr.ª Mary Valda Souza 
Sales, e pela Técnica Administrativa Icilma Nicolau Pazos Dourado. Instalada a sessão, foi 
convocada a candidata única Jomária Alessandra Queiroz de Cerqueira Araújo. A entrevista 
foi realizada em uma sessão das 8h30minutos (oito hora e trinta minutos) às 8h50minutos 
(oito horas e cinquenta minutos).  Ao efetivar a análise dos documentos e finalização da 
entrevista, a Comissão considerou a candidata Jomária Alessandra Queiroz de Cerqueira 
Araújo atendeu aos requisitos constantes do Edital n° 10/2022 - CAPES , sendo a mesma 
classificada em 1° lugar.  A Comissão concluiu de modo consoante com os requisitos 
previstos no edital, pela concessão de bolsa, pela aprovação da candidata classificada.  Esta 
comissão ressalta que, diante do cenário pandêmico que assolou o mundo, a concessão de 
prorrogação de prazo para os doutorandos afetados pelo evento de saúde coletiva, no que 
tange a efetivação do trabalho de campo, terão os prazos de prorrogação de defesa 
aprovados pelo colegiado do curso. Não havendo nada mais a tratar, a comissão deu por 
encerrado os trabalhos e a presidente lavrou esta ata. Cidade do Salvador, vinte e oito dias 
do mês de março de dois mil e vinte e dois. 
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