
ATA DO PROCESSO SELETIVO EDITAL BOLSISTA PDSE 2022 – DOUTORADO 
SANDUÍCHE – PRINT/CAPES-UFF 
Projeto Imigração, Mundos do Trabalho e Desigualdades Sociais 
 

A Comissão de Seleção composta pelos professores Larissa Viana (PPGH/UFF), 
Javier Ghibaudi (PPGE/UFF) e Nilton Santos (PPGA/UFF) com acompanhamento do 
discente Manoel Paulino Secundino Neto (PPGH/UFF), nos termos sugeridos pela 
PROPPI/Coordenação Geral do PRINT/CAPES-UFF torna público o resultado do 
processo de avaliação. 
Foram recebidas para avaliação as propostas de Angelina Raquel Pina Silva, PPGH, 
com o projeto “Alimentação na imprensa: diálogos entre Brasil e Portugal na década 
de 1950”; Christianne Pereira Gomes, PPGAU, com o projeto “Do "boudoir" ao 
"trottoir": a tática feminina na conquista da paisagem”; Marcus Vinicius de Oliveira da 
Silva, PPGH, com o projeto “Imagens no trânsito da História: Colonialismo e os 
circuitos sociais da fotografia em Portugal no século XX”; Miguel Bustamante 
Fernandes Nazareth, PPGAU, com o projeto “O lugar da favela consolidada: diálogos 
entre histórias e memórias do Morro da Providência”; Poliana Gonçalves Monteiro, 
PPGAU, com o projeto “A cabocla de um bosque urbano: uma jornada de luta pelo 
direito ao território”. 
A Comissão de Seleção destacou a qualidade e adequação dos planos de trabalho, 
que apresentaram propostas consistentes em torno dos usos sociais e culturais de 
espaços urbanos e de territórios atravessados por questões referentes às 
desigualdades sociais contemporâneas. A análise de experiências de trânsito de 
pessoas, bens e práticas culturais foi igualmente contemplada, indicando a adesão a 
temas, conceitos e problemáticas privilegiadas pelo Projeto Imigração, Mundos do 
Trabalho e Desigualdades Sociais. 
 
A Comissão avaliou as 5 (cinco) propostas recebidas e levou em consideração para 
aprovação: 1. atendimento aos requisitos do Edital; 2. avaliação da documentação 
apresentada; 3. análise das prioridades quanto à possibilidade de acesso a acervos e 
realização de trabalho de campo. Deliberou pela aprovação e classificação dos 
candidatos: 
 
1.   Poliana Gonçalves Monteiro 
2.   Marcus Vinicius de Oliveira da Silva 
3.   Christianne Pereira Gomes 
4.   Miguel Bustamante Fernandes Nazareth 
5.   Angelina Raquel Pina Silva 
 
Niterói, 08 de outubro de 2021. 
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