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Avaliação  das  propostas  submetidas  ao  Edital  Interno  do 

PPEFHC UFBA/UEFS 04/2021, de 28/10/2021, o qual dispõe 

sobre o financiamento de publicação de livros.

O  referido  edital  recebeu  as  seguintes  propostas  de  publicação:  6  teses  defendidas,   4 

coletâneas e  1 monografia. Com base no que dispõe o Edital, consideramos que:

- as propostas referem-se a pesquisas realizados no Programa ou são propostas de docentes 

que atuam no Programa:

- todas propostas apresentam temas importantes para suas respectivas áreas;
- a publicação dos trabalhos ajudam a dar visibilidade à pesquisas desenvolvidas no 
Programa.
Desse  modo,  julgamos  que  todas  propostas  são  pertinentes.  Considerando  o  orçamento 

disponível que foi informado a essa comissão, bem como o custo de publicação de um livro 

impresso e de um e-book, recomendamos que todas as propostas seja aprovadas como 

ebook, o que também facilita o acesso do público leitor.

Como  foi  pedido  uma  ordem  de  prioridade  das  propostas,  essa  comissão  julga  que  as 

propostas de publicação de teses defendidas devem ser priorizadas, já que pesquisadores 

iniciantes possuem menor acesso às fontes de financiamento.  Na sequência,  a prioridade 

deve recair sobre as propostas de coletâneas, pois abarcam mais pesquisadores, e, por fim, a 

proposta de livro completo.

Assim, listamos as propostas contempladas na seguinte ordem:

1 - Alan Santos dos Santos

2 - Javier Giovanny Sánchez Molano;

3 - Maria Aparecida da Silva Andrade;

4 - Maria Cilene Freire de Menezes;

5 - Ricardo Ferreira Machado

6 - Rosane Maria Souza e Silva;

7 - Lynn Rosalina Gama Alves e David Santana Lopes;

8 - Rosiléia Oliveira de Almeida, Maria Aparecida Andrade e Pedro Nascimento Melo;

9  -  Saddo  Ag  Almouloud,  Bartira  Fernandes  Teixeia,  Márcia  Azevedo  Campos,  Jany 

Santos Souza Goulart e Luiz Márcio Santos Farias;

10 - Waldomiro J. Silva Filho;

11 – Ecivaldo de Souza Matos.

Salvador, 15 de maio de 2022.

Giovanni Rolla        Jonei C Barbosa          Madaya Aguiar
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