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A comissão designada para avaliar as solicitações de bolsa PDSE deliberou pelo 
seguinte resultado:  
 

Candidatos Aprovados: 
 

 Mariana Bonat Trevisan - Projeto: Uma família “exemplar”: as representações das 
relações familiares no sistema de legitimação da Casa de Avis (Portugal – Século XV) 

Período de Estágio: 01 de março a 30 de junho de 2015 

Universidade de  Coimbra - Portugal 

 João Henrique Ferreira de Castro - Projeto: “Castigar sempre foi razão de Estado”? O 
debate sobre a punição às revoltas ocorridas no Brasil: da defesa dos perdões à 
progressiva legitimação  da violência (1660-1732). 

Período de Estágio: 01 de abril a 31 de julho de 2015 

ICS – Universidade de Lisboa – Portugal 

 Hevelly Ferreira Acruche - Projeto: A fronteira e as gentes: índios e negros nas fronteiras 
da Argentina colonial (1750-1830) 

Período de Estágio: 01 de agosto a 30 de novembro de 2015 

Universidade de Buenos Aires - Argentina 

 Tania Mara Pereira Vasconcelos - Projeto: “Perdidas e faladas”: relações sexo-afetivas de 
mulheres pobres em processos judiciais em Jacobina – Bahia (1940-1970) 

Período de Estágio: 01 de agosto a 30 de novembro de 2015 

Universitat Rovira i Virgili – Espanha 

 

 

Observações: 

 

 Cada candidato aprovado deverá proceder a sua inscrição eletrônica ATÉ 90 DIAS ANTES DA 

DATA DE INÍCIO DE ESTÁGIO PRETENDIDO, conforme estabelecido pela PROPPi em 

Memorando Circular PROPP-CPG nº 01/2011. Alertamos àqueles cujo estágio terá início em 
março/2013 que deverão efetuar sua inscrição imediatamente. 

 

 Os candidatos aprovados receberão da Secretaria do PPGH-UFF, via email, até 10 de outubro de 

2014, os documentos digitalizados necessários para o processo de implementação da bolsa junto à 
CAPES. 
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