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A Comissão de Bolsas (CBOL) reunida em 21 de setembro analisou o material apresentado pelos 12 (doze) 
candidatos inscritos para a bolsa sanduíche 2017 . A CBOL avaliou a documentação apresentada, o mérito e 
a pertinência da pesquisa nos acervos no exterior. Segundo o Edital os candidatos foram assim avaliados: 
 

1ª Fase – Avaliação do Material apresentado 
            4 (quatro) candidatura  não foram aprovadas de acordo com as normas do edital PDSE-PPGH-2017 
 
Candidatos Obs. 

Camila Alves Jourdan 
O cronograma apresentado pela candidata não estava de acordo com o estabelecido pelo edital PDSE- 
PPGH-2017 

Erika Vital Pedreira  A candidata não apresentou certificado de proficiência de língua estrangeira.    

Tiago da Silva Ferreira 
O candidato não apresentou o Projeto de pesquisa apresentado para a Seleção ou o Projeto de pesquisa 
apresentado para o exame de qualificação do PPGH. 

Veronica de Jesus Gomes 
O cronograma apresentado pela candidata não estava de acordo com o estabelecido pelo edital PDSE- 
PPGH-2017 

 
 2ª Fase – Classificação 

Candidatos aprovados e classificados para as 3 (três) cotas de 4 (quatro) meses previstas no edital. 
    

Nome 
Projeto Período do estágio Local  

1 - Carolina Bezerra de Souza 

Representações Pepetelianas: as novas relações de poder 
entre o Estado e a sociedade na Angola Independente (1975-

2005) 
Março a junho de 

2017 
Universidade de 
Lisboa/Portugal 

2- Bruna Iglezias Motta Dourado 
Comércio e transportes no Brasil Oitocentista: a companhia 

pernambucana de navegação a vapor (c.1850-c.1900) 
Março a junho de 

2017 
University of York - 

Inglaterra 

3- Giselle Pereira Nicolau 
Franceses no Rio de Janeiro: cotidiano e cidade (1850-1914) Março a junho de 

2017 EHESS-França 

 

Candidatos aprovados que caso haja remanejamento, desistência ou cotas adicionais poderão ser 
contemplados.  

 

1- André Carlos Furtado 
Como se faz um historiador no Brasil do século XX: a trajetória 

intelectual de Sérgio Buarque de Holanda (1936-1982)  
Março a junho de 

2017 EHESS-França 

2- Alexandre Rodrigues de Souza 
“Mulheres públicas”, prostituição e desordem – Minas Gerais 

(1700-1822) Abril a Julho de 2017 
Universidade de 

Coimbra/Portugal 

3- Nayara Galeno do Vale 
“Um retrato inteiriço e harmônico da nação”  Março a junho de 

2017 
Universidade de 
Lisboa/Portugal 

4- Mariana Figueiredo Virgolino 
Tiranias, religião e identidade na Grécia Antiga: um estudo 

comparado sobre cultura política Abril a Julho de 2017 
Rutgers University - 

EUA 

5- Vicente Neves da Silva Ribeiro 
Os caminhos de uma nova siembra petrolera: distribuição e 

circulação da renda petroleira na Venezuela bolivariana  
Março a junho de 

2017 IESA-Venezuela 

 

Observações: 

 Todos os candidatos aprovados, classificados ou não, deverão proceder a sua inscrição eletrônica entre os 
dias 03 e 31 de outubro de 2016, conforme estabelecido pelo edital nº 19 da CAPES.  

 Os candidatos aprovados receberão da Secretaria do PPGH-UFF, via email, até 30 de setembro, os 
documentos digitalizados necessários para o processo de inscrição.  

 


