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ATA DA SELEÇÃO DE BOLSISTA 2022 (setembro) – 
DOUTORADO CAPES 

Edital n° 004/2022 – PPGEduC - Cadastro para preenchimento de vagas para bolsas de 
Doutorado do ano de 2022, com vigência até março de 2023 

 
 

No dia vinte do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por 
webconferência no aplicativo Microsoft Teams, reuniu-se a comissão encarregada da 
seleção de bolsistas para preenchimento das vagas do ano de 2022, para Bolsa de 
Doutorado da CAPES do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduC/UNEB constituída pelos docentes permanentes Prof.ª 
Dr.ª Célia Machado Tanajura, Prof.ª Dr.ª Mary Valda Souza Sales e Prof. Dr. Natanael Reis 
Bomfim (Presidente). Instalada a sessão, foram convocados os candidatos doutorandos: 
Edcleide da Silva Pereira Novais e Marcelo Andrade Sá Maia. A entrevista foi realizada em 
uma sessão das 14h30min às 15h. Finda a entrevista e análise do Currículo Lattes, os 
candidatos obtiveram a seguinte pontuação: Edcleide da Silva Pereira Novais – 4,50 (quatro 
vírgula cinquenta) pontos no currículo lattes e 5,0 (cinco) pontos na entrevista, perfazendo 
um total de 9,50 (nove vírgula cinquenta) pontos e Marcelo Andrade Sá Maia – 1,75 (hum 
vírgula setenta e cinco) pontos no currículo lattes e 4,50 (quatro vírgula cinquenta) pontos 
na entrevista, perfazendo um total de 6,25 (eis virgula vinte e cinco) pontos. Com esse 
resultado fica classificada e apta a candidata Edcleide da Silva Pereira Novais, com 9,50 
(nove vírgula cinquenta) pontos e inapto o candidato Marcelo Andrade Sá Maia, com obteve 
nota 6,25 (seis vírgula vinte e cinco) pontos, não classificado. Realizadas as entrevistas, 
pontuadas as fichas avaliativas e classificados os candidatos, o presidente encerrou a 
sessão e, nada mais havendo a tratar, mandou lavrar a presente ata que vai assinada pelo 
presidente e demais membros da comissão. Cidade do Salvador, vinte de setembro de dois 
mil e vinte e dois. 
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