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CHAMADA PDPG/Capes - PPGL/UESC 
Referente ao Edital PDPG/CAPES 16/2022 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INTERESSADAS/OS EM REALIZAR ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO 
NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 

 

O Coordenador do Colegiado de Letras: Linguagens e Representações, no uso de suas atribuições, por meio de 
chamada pública, abre período para inscrição de candidatas/os para bolsas de pós-doutorado. 
 

1. DISPOSIÇÃO GERAL 
A Seleção, cujas inscrições são abertas pela presente Chamada, objetiva o preenchimento de 02 (duas) vagas 
para bolsas, concedidas pela CAPES no âmbito do Edital 16/2022, para interessadas/os em realizar estágio de 
pós-doutorado junto ao PPGL-UESC, considerando o período de vigência a seguir: 

Bolsa 1 – início em dezembro de 2022  Bolsa 2 – início em março de 2023 
 

2. PERFIL DAS/DOS CANDIDATAS/OS 
Candidatas/os com doutorado em área do conhecimento que tenham aderência com as linhas de pesquisa do 
PPGL/UESC (informações disponíveis em: http://bit.ly/PesqPPGL), com base nos critérios estabelecidos no 
Edital Capes 16/2022 e no projeto aprovado para esta chamada – “Literaturas, linguagens e discursos 
dissidentes” (Anexo III). 

Conforme item 2.2 do Edital PDPG/Capes nº 16/2022, um dos objetivos desse programa é “Oportunizar o 

aperfeiçoamento de jovens doutores por meio da atuação no ensino e na pesquisa.” O item 14.1 do referido edital 
também prevê o seguinte: “Poderão ser beneficiários das bolsas de Pós-Doutorado doutores titulados há no máximo 
5 anos, a contar da data da implementação da bolsa.” 

 

3. PERÍODO DE SUBMISSÃO DE INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇAO 
As/Os interessadas/os são convidadas/os a enviar sua inscrição até o dia 24 de novembro de 2022, via e-mail, 
para o seguinte endereço eletrônico: ppgl@uesc.br, com nome completo, número de contato telefônico, currículo 
Lattes e carta de intenções (incluindo, entre outros dados, informações sobre sua elegibilidade e sua adesão 
aos termos do Edital Capes 16/2022, sua adesão maior a que linha de pesquisa (A, B ou C) do PPGL-UESC - 
com justificativas -, bem como sua ciência sobre a natureza do projeto PDPG do PPGL-UESC – “Literaturas, 
linguagens e discursos dissidentes” – Anexo III). 

 

4. SELEÇÃO 
4.1 A seleção para esta vaga será realizada pelo coordenador da proposta PDPG (referente ao Edital Capes 16/2022), 

por um/a docente representante da Linha A, por um/a docente representante da Linha B e por um/a docente 
representante da Linha C, a partir dos seguintes elementos: análise do currículo e de carta de intenções da/o 
candidata/o. 

4.2 Critérios para Seleção 
( i ) Análise qualitativa e nota do currículo (Barema-ANEXO I), avaliando aderência e potencial de produtividade do 
candidato e ( ii ) nota da carta de intenções (Barema – ANEXO II) 

4.3 Classificação: Serão classificadas/os as/os candidatas/os que obtiverem a nota mínima 7,0 (média ponderada das 
notas obtidas nos baremas dos Anexos I e II) 

 

5. VIGÊNCIA: Cada bolsa terá vigência de 24 meses, a partir da concessão, conforme a seguir: 
Bolsa 1 – início em dezembro de 2022 
Bolsa 2 – início em março de 2023 
 

6. PERÍODO DA ANÁLISE E SELEÇÃO:   25 a 28 de novembro de 2022. 
 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  Entre 29 e 30 de novembro de 2022, via e-mail do colegiado 
ppgl@uesc.br, com publicação na página do PPGL-UESC (http://bit.ly/SelPPGL). 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 10 de novembro de 2022. 
 

ISAÍAS FRANCISCO DE CARVALHO 
Coordenador do PPGL/UESC  

http://bit.ly/PesqPPGL
mailto:ppgl@uesc.br
mailto:ppgl@uesc.br
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ANEXO I - Avaliação do currículo 
 

Critérios Valor 
unitário 

Pontuação 
atribuída 

I. Formação acadêmica      -      Pontuação Máxima: 10 pontos 
 

 

[No exterior] Doutorado integral, sanduíche, sabático ou similar Comprovados 3 
 

[No exterior] Mestrado sanduíche , sabático ou similar Comprovados 2  

Doutorado 
  

Na área 3 
 

Em outra área 2 
 

Mestrado 
  

Na área 2 
 

Em outra área 1 
 

Especialização ou residência 
  

Na área 1 
 

Em outra área 0,5 
 

II. Produção Bibliográfica e Técnica      -     Pontuação Máxima 70 pontos 
  

Ensaio, artigo ou resenha publicada ou aceita em periódico nos últimos 5 anos, Qualis A1 ou A2 8 
 

Ensaio, artigo ou resenha publicada ou aceita em periódico nos últimos 5 anos, Qualis B1 ou B2 6 
 

Ensaio, artigo ou resenha publicada ou aceita em periódico nos últimos 5 anos, Qualis B3 a B5 4 
 

Ensaio, artigo ou resenha publicada ou aceita em periódico nos últimos 5 anos, Qualis C ou sem 
Qualis [ou em jornais e revistas] 

2  

Livros publicados/organizados ou edições ou tradução nos últimos 5 anos 8 
 

Capítulos de livros publicados ou tradução nos últimos 5 anos 6 
 

III. Atividades Acadêmicas    -    Pontuação Máxima - 20 pontos 
  

Docência no Ensino Superior: 
  

Na área específica (cada semestre) nos últimos 5 anos 4 
 

Em área correlata (cada semestre) nos últimos 5 anos 2 
 

Atividades de Pesquisa e Extensão 
  

Coordenador/a de projeto de pesquisa ou extensão, igual ou superior a seis meses 6 
 

 Participante de projeto de pesquisa ou extensão, igual ou superior a seis meses 3 
 

Nota Final (de 0,00 a 10,00) 
 

 

ANEXO II - Análise da Carta de Intenções 

 

Carta de intenções 
Pontuação 

máxima 

Pontuação atribuída 
pelas/os examinadoras/es 

1 2 3 4 

Trajetória acadêmica 2 
   

 

Aderência a uma das linhas de pesquisa do PPGL-UESC e aos critérios do 
Edital Capes 16/2022 e do projeto PDPG aprovado para o PPGL-UESC 

3 
   

 

Contribuições na pesquisa e no ensino 4 
   

 

Aspectos linguístico-formais de expressão escrita e organização textual 1 
   

 

Totais parciais     

Média (de 0,00 a 10,00)  
 
 
 

Nota Final = Currículo + Carta de Intenções ÷ 2 
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ANEXO III – Projeto PPGL-UESC – PDPG/Capes 2022 
 
 
 

PPG (28007018009P4) LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES  
 
 
 
 

Título do Projeto: 
 

Literaturas, linguagens e discursos dissidentes 
 
 
 
 
 

Instituição de Ensino 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Capes – PDPG – nº 16/2022 
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Edital Sigla do Edital
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Pós-Doutorado Estratégico PDPG-POSDOC
Programa
PDPG-POSDOC - PDPG - Pós-Doutorado Estratégico

DADOS DO EDITAL

Número da Inscrição IP
PDPG-POSDOC2122597P 10.101.6.1
Iniciada em Submetida em Data do comprovante
06/04/2022 12:24:38 02/05/2022 02:22:21 02/05/2022 02:22:22

DADOS DA INSCRIÇÃO

Nome
ISAIAS FRANCISCO DE CARVALHO
Sexo
MASCULINO
Nome da mãe
MARIA FRANCISCO DE CARVALHO
Nome do pai

Data de Nascimento Nacionalidade
10/10/1970 Brasil

DADOS PESSOAIS

CPF
601.227.065-87
Identidade Órgão Expedidor Data de Expedição
0671387057 SSP - BA 12/11/2015
Passaporte País Expedidor Data de Expedidor Data de Validade
F0842001 Brasil 25/11/2015 24/11/2025
ORCID
0000-0003-3157-7104
ResearcherID
M-3448-2013

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
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Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/7439506521096432

Tipo Descrição

Contato Rodovia Jorge Amado Departamento de Letras e Artes / Universidade Estadual de Santa Cruz -
UESC, Campus Soane Nazaré de Andrade Salobrinho Km 16 Ilhéus/BA Brasil 45662900

Principal RUA SERGIPE ED. SOLAR JARDINS, AP. 301 JARDIM VITÓRIA 227 Itabuna/BA Brasil 45605460

ENDEREÇOS

Tipo Descrição
Principal ifcarvalho@uesc.br
Contato isaiasfcarvalho@gmail.com

CORREIOS ELETRÔNICOS

Tipo Número
Contato +55 (73) 36805088
Principal +55 (73) 999204352

TELEFONES

Empregador Cargo/Função Início do Vínculo Término do Vínculo
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Professor 05/04/2006

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS

IES Grau Acadêmico Área de Conhecimento Início Fim
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- UFBA Doutorado LETRAS 01/02/2005 31/12/2012

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
- UFBA Mestrado LETRAS 01/05/2002 01/01/2004

TÍTULOS

Instituição de Ensino

DADOS BÁSICOS DO PROJETO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
PPG Nota PPG
(28007018009P4) LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES 4
Título do Projeto
Literaturas, linguagens e discursos dissidentes
Palavras-chave Data Início Data Término Duração
Discurso estudos literários
Formação Superior Continuada
Estudos da linguagem
Linguagens e Saberes

09/2022 12/2025 40

Área de Conhecimento
LINGUíSTICA E LITERATURA (LETRAS)
Identificação da Necessidade
II- Apoiar programas de Pós-Graduação stricto sensu em consolidação, que tenham permanecido com nota
igual ou inferior a 4, consecutivamente, nos últimos 2 ciclos de avaliação.
Descrição do Projeto
Este projeto visa a aperfeiçoar e a consolidar o PPGL-UESC como programa de excelência no Nordeste,
acolhendo recém-doutores e contribuindo para sua qualificação na docência e na pesquisa, como ação
estratégica para o fortalecimento da produção de conhecimento teórico-prático na área de Letras.
Contexto do Projeto
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O PPGL-UESC tem como meta a formação de mestres e doutores sob a ótica das diversidades, das
representações literárias, linguísticas e das habilidades socioemocionais em língua portuguesa, espanhola
e inglesa. A relevância dessas habilidades dos docentes da Educação básica à Educação Superior têm sido
uma área de interesse comum dos docentes de Literatura e de Linguística, a partir do estudo da linguagem
e suas múltiplas representações, com ênfase em abordagens teórico-metodológicas visando à prática
educadora reflexiva e à inclusão social. Desse ponto de vista, privilegiamos: o domínio reflexivo sobre
variadas representações; o estudo da língua/linguagem em processo interacional, voltado à pesquisa, ao
processo ensino-aprendizagem e à produção/ recepção dos discursos. Considerar as literaturas e as línguas
e os processos tradutórios sob a perspectiva das diversidades linguísticas, artísticas, culturais possibilita
dialogar de forma interdisciplinar com os estudos conduzidos pelos pesquisadores que integram o projeto,
e que se debruçam sobre especificidades regionais e históricas bem como sobre embates sociais e
culturais configurados nas representações literárias e linguísticas de Américas, África e Europa, entendidas
como construções identitárias em embates com diversidades. O desenvolvimento de habilidades
socioemocionais na formação de professores é uma das temáticas de pesquisa de professores do PPGLR.
Contemporaneamente, as pesquisas tem demonstrado a importância e a necessidade de se refletir e
trabalhar sobre a consciência das emoções no ensino e no aprendizado, assim como a vivencia de outras
experiências positivas, podem melhorar esse processo resultando em maior proficiência. O tema adquire
relevância estratégica no âmbito deste projeto de consolidação, de acolhida e do aperfeiçoamento de
recém-doutores, se considerarmos que, atualmente, a capacidade de comunicar-se em outra língua –
sobretudo o inglês, considerado língua franca – é uma demanda presente em diversas áreas do
conhecimento. Todavia, estudos apontam que a proficiência comunicativa de professores de inglês de
escolas públicas, bem como de discentes e docentes das universidades no Brasil ainda é limitada. Com a
incorporação de dois pós-doutores, com a aprovação deste projeto, poderemos ampliar as pesquisas
produzidas no PPGL e formar recursos humanos qualificados para atuar na área educacional na região de
abrangência do PPGL-UESC. Ao mesmo tempo, os estudos das diversidades culturais nas representações
literárias e linguísticas de África, Europa e Américas – considerando-se as línguas inglesa, portuguesa e
espanhola – permitem valorizar questões fundamentais para o desenvolvimento de uma política de
educação voltada ao desenvolvimento équo e ético da sociedade, fomentando o respeito aos direitos
humanos e das minorias e combatendo as discriminações que fundamental a desigualdade.
Problema
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Na última avaliação quadrienal (2013-2016), o PPGL-UESC foi avaliado como um programa com "um alto
potencial que viabiliza sua elevação para a Nota 5 na próxima avaliação", com destaque para nosso
"trabalho de qualidade referente à inserção regional e nacional, e os inerentes à nucleação e à
internacionalização, bem como o índice muito satisfatório relativo à produção intelectual." Das
recomendações feitas pela comissão avaliadora, já atendemos, no último quadriênio (2017-2020), a quase
totalidade, principalmente na manutenção do equilíbrio na distribuição das atividades de pesquisa e de
formação entre os docentes do programa, bem como na distribuição das orientações das teses e
dissertações. Atendemos parcialmente à recomendação de elevação da qualidade das Teses e
Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação na produção científica
do programa. Nosso desafio central, portanto, é de fato reforçar a produção discente, em termos
qualitativos e quantitativos, com vistas à consolidação do PPGL-UESC como núcleo de
formação/qualificação docente de nível superior na área de abrangência da UESC e no Nordeste e como
referência em pesquisa em linguagens, literaturas e discursos dissidentes, com a ampliação de suas
parcerias interinstitucionais e sua excelência em pesquisa e divulgação científica. Em paralelo, e para a
concretização dessas metas, devemos ampliar nossos esforços para a visibilização do PPGL-UESC em meio
digital, com maior inserção em redes sociais e de pesquisa, e maior navegabilidade da página oficial do
programa. Em virtude da submissão de APCN, sua aprovação e efetiva implantação, a partir de 2019, de
curso de doutorado acadêmico no PPGL-UESC, recomendada na Avaliação Quadrienal, o Programa envidou
os esforços pertinentes, além do comprometimento para a sempre crescente excelência e ampliação da
nota na avaliação Capes no último quadriênio (2017/2020), cujos resultados ainda estão pendentes.
Destacamos que atentamos para o cumprimento das recomendações das avaliações anteriores, além da já
efetivada elaboração do Plano Estratégico (documento anexo a esta proposta) - para o quadriênio em curso
-, no qual é previsto o aumento da recepção de pós-doutorandos em nosso programa, com vistas a
acelerar essa consolidação em andamento, bem como a meta de, até o final do quadriênio, 90% dos
docentes do PPGL terem realizado estágio pós-doutoral, o que dá um movimento de intercâmbio
interinstitucional e/ou internacional no que se refere a pós-doutoramentos. Finalmente, enfatizamos que
diversas outras diretrizes e metas de nosso Plano Estratégico 2021-2024 também justificam a relevância
da recepção de pós-doutorandos em nosso programa.
Propostas de ações a serem executadas com vistas à ampliação da produção do conhecimento,
da produção científica ou da adoção de tecnologias
1. Estimular os pós-doutorandos a se engajarem em grupos de pesquisa, além de envolvimento com ações
de projetos de pesquisa vigentes e cadastrados na Pró-Reitoria da UESC sob a coordenação de docentes de
nosso programa. 2. Incentivar os pós-doutorandos a publicarem, individualmente e/ou em coautoria com
docentes e discentes do programa, em periódicos em estratos superiores (A1 a B2), bem como a
publicação de capítulos de livros. 3. Incentivar os pós-doutorandos a darem suporte a ações de mobilidade
e de cooperação (internacional, nacional e/ou regional) com suas instituições e programas de pós-
graduação de vínculo (seja empregatício, seja de formação). 4. Convidar os pós-doutorandos a
participarem, como membros da banca debatedora e/ou da comissão de organização, do SIP - Seminário
Interno de Pesquisa, evento semestral permanente, visando a qualificar projetos e pesquisas dos
mestrandos e doutorandos do programa. 5. Realizar atividades/eventos de divulgação focando temas de
interesse social pesquisados no programa e ligados ao plano de atividades dos pós-doutorandos, entre os
quais: gênero e sociedade, políticas de gênero, discurso, ensino de línguas, as pesquisas em letras hoje,
identidades, relações étnico-raciais, a literatura e suas representações etc.
Medidas a serem tomadas para ao aumento da eficácia do PPG quanto à formação de mestres e
doutores, aumento qualitativo e quantitativo da produção técnica, patentes e outras
produções consideradas relevantes ao PPG
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1. Os supervisores cadastrarão e acompanharão a atuação dos pós-doutorandos nos Grupos de Pesquisa
sob sua liderança e vinculados ao PPGL-UESC. 2. A coordenação do PPGL-UESC fará monitoramento e
manterá comunicação constante sobre chamadas abertas para periódicos em estratos superiores (A1 a
B2). 3. Criação de instrumentos para identificar, estabelecer contatos - nacionais e internacionais - com
pesquisadores e/ou centros de pesquisa, com vistas à formação de rede de pesquisa. 4. Inclusão dos pós-
doutorandos como membros da banca debatedora e/ou da comissão de organização do SIP - Seminário
Interno de Pesquisa, evento semestral permanente do PPGL-UESC. 5. Ampliação da navegabilidade e da
visibilidade da página do programa (formatação para tablet, celular etc), além da inserção do programa em
redes sociais e de pesquisa (ampliar o número de perfis em diferentes plataformas), com o custeio de
serviço de terceiros.
Ações que propiciarão a integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa
e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas
ao desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação
1. Dar continuidade à colaboração contínua com outras instituições nacionais, por intermédio de
participações de docentes, pós-doutorandos e discentes em grupos interinstitucionais e associações de
pesquisa, a exemplo do que já acontece com o GP Diálogo (USP), com o projeto Lalintec: um Ecossistema
de Produção e Divulgação de Pesquisas em Linguagem e Tecnologia (CEFET/MG e da UFMG), com o GP-
ELLE (IFBA) e o GP-Afro (Universidade de Moçambique). 2. Firmar e monitorar novos instrumentos de
cooperação interinstitucional nacionais e internacionais, com o aperfeiçoamento da cultura de criação e
manutenção de cooperação e diálogo com programas de pós-graduação brasileiros e estrangeiros. 3.
Ampliar ações de mobilidade docente e discente e de cooperação internacional, com a concentração de
esforços para empreender ações de cooperação e solidariedade interinstitucional, viabilizando e
otimizando os convênios formalmente já estabelecidos, em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e a Assessoria de Relações Internacionais da UESC. Atualmente, o PPGL-UESC já participa
periodicamente de programas de mobilidade internacional, entre os quais: PAEC (OEA-MEC-CAPES),
PROAFRI (GCUB / MCTI) e PEC-PG.
Indicar de maneira circunstanciada e descritiva os resultados esperados para a consolidação
do seu PPG, “Emergente” ou “em Consolidação”, levando em consideração seu caráter
singular de atuação bem como sua atual estrutura para atingimento desses resultados
O Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações (mestrado e doutorado), da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), desde sua instituição, procura responder a demandas pelo
empoderamento de grande parcela da sociedade brasileira, como as culturas indígenas e
afrodescendentes, as mulheres, LGBTTQI e demais representantes da diversidade sexual e de gênero.
Considerando que, muitas vezes, essas minorias não obtiveram consideração nos registros históricos do
país e no seu cânone literário, nem na disseminação da Cidadania e dos Direitos Humanos, as
possibilidades de reversão dessa lógica orientam a formação discente e docente do Programa, desde o
efetivo início das suas atividades em 2008. Trata-se, assim, de um programa de pós-graduação no qual é
possível abordar objetos de pesquisa de forma não excludente, o que constitui alternativa aos programas
tradicionais. Nessa trajetória, o PPGL-UESC vem se consolidando, tendo obtido nota 4 nas duas últimas
avaliações, com indicação, pela comissão avaliadora da Capes, como de grande potencial para atingir a
nota 5 já no quadriênio 2017-2020 (avaliação ainda não publicada). Este projeto vem materializar tal
consolidação, uma vez que impactará diretamente no fortalecimento da qualidade das dissertações e teses
e na ampliação da produção científica e da cooperação interinstitucional, além da mobilidade acadêmica
nacional e internacional, incluindo a criação de rede de pesquisa com a incorporação de projetos de
cooperação entre instituições e pesquisadores. Em termos de impacto social, a consolidação do PPGL-UESC
como núcleo de formação qualificada de pessoal em nível de pós-graduação contribui para o
desenvolvimento regional, com a fixação de recursos humanos de alto nível na região e a melhoria da
educação em todos os níveis.
Referências
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BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e ensino Médio,
Brasília, MEC, Secretaria de Educação Básica, 2017.

IES País
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Brasil

IES PARTICIPANTES

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
MAURÍCIO BECK Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
mbeck@uesc.br 5573999010477 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
MARCUS ANTÔNIO ASSIS LIMA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
malima@uesb.edu.br 5577988265251 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
ELIDA PAULINA FERREIRA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
epferreira@uesc.br 5573988042195 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
aofernandes@uesc.br 5573991263077 ---

Atuação Vínculo (IES)

MEMBROS DE EQUIPES
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Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
RAQUEL DA SILVA ORTEGA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
rsortega@uesc.br 5573991452703 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
RICARDO OLIVEIRA DE FREITAS Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
ricofrei@gmail.com 5521996177318 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
VALÉRIA AMIM Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
vamim@uesc.br 5573998287980 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
VÂNIA LÚCIA MENEZES TORGA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
vanialmtorga@gmail.com 5571999907906 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
pauloroberto3031@uol.com.br 5573999714311 ---

Atuação Vínculo (IES)
Coordenador Principal UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
ISAIAS FRANCISCO DE CARVALHO Brasileiro
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E-mail Telefone ORCID
isaiasfcarvalho@gmail.com 5573999204352 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
MARLÚCIA MENDES DA ROCHA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
mmrocha@uesc.br 5573988662628 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
INARA DE OLIVEIRA RODRIGUES Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
iorodrigues@uesc.br 5573999980081 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
PAULA REGINA SIEGA Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
prsiega@uesc.br 5573991465145 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
EDUARDO LOPES PIRIS Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
elpiris@uesc.br 5573998434331 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
GESSILENE SILVEIRA KANTHACK Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
gskanthack@uesc.br 5573988630941 ---

Atuação Vínculo (IES)
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Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
ISABEL CRISTINA MICHELAN DE AZEVEDO Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
icmazevedo@hotmail.com 5579999881875 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
RODRIGO CAMARGO ARAGÃO Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
rcaragao@uesc.br 5571993011563 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
ROGÉRIO LUID MODESTO DOS SANTOS Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
rlmsantos@uesc.br 5571992300693 ---

Atuação Vínculo (IES)
Pesquisador UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
gabriel.santos@csc.ufsb.edu.br 5573991351115 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
MARIA D'AJUDA ALOMBA RIBEIRO Brasileiro
E-mail Telefone ORCID
dajudaalomba@hotmail.com 5573991158437 ---

Atuação Vínculo (IES)
Docente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Nome Nacionalidade
URBANO CAVALCANTE DA SILVA FILHO Brasileiro
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E-mail Telefone ORCID
urbanocavalcante@gmail.com 5573981032300 ---

Tipo Objetivo
Geral Consolidar o PPGL-UESC como núcleo de formação/qualificação docente de nível

superior na área de abrangência da UESC e como referência em pesquisa em
linguagens, literaturas e discursos dissidentes.

Específico 1 - Ampliar a produção científica qualificada
Específico 2 - Promover a consolidação da qualidade das teses e dissertações do PPGL-UESC, bem

como da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação
Específico 3 - Aperfeiçoar a formação dos bolsistas participantes, por meio de sua atuação nas

atividades de pesquisa e docência, em interface com atividades de extensão

Objetivos

Tipo Produtos Acadêmicos a serem apresentados Quantidade
Técnico/Tecnológico Pareceres para periódicos vinculados ao programa e/ou ao

departamento (DLA) nas áreas de Linguística e/ou Literatura
4

Formação Ministrar disciplinas no curso de Licenciatura em Letras do DLA-
UESC

2

Formação Ministrar disciplinas no programa de pós-graduação 4
Formação Oferta/organização de minicursos e seminários na área de atuação

do bolsista
4

Acadêmico Co-orientação de dissertação ou tese 2
Acadêmico Orientação de TCC no curso de licenciatura em Letras do DLA-

UESC
2

Acadêmico Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso e/ou de
qualificação

2

Científico Apresentação de trabalho em eventos locais e/ou
regionais/estaduais

4

Científico Apresentação de trabalho em eventos nacionais e/ou
internacionais

2

Científico Participação dos pós-doutorandos como membros da banca
debatedora e/ou da comissão de organização do SIP - Seminário
Interno de Pesquisa, visando a qualificação dos projetos de
pesquisa dos discentes

2

Científico Publicação de artigos em periódicos qualificados, no estrato A1 a
B2

6

Resultados

Tipo Impacto Esperado
Impactos Esperados
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Formação A longo prazo: consolidação do PPGL-UESC como programa de excelência em pós-
graduação na área de Letras (linguística e literatura) situado na região Nordeste

Formação A longo prazo: inclusão, na cultura do programa e na sua estrutura de funcionamento, o
fluxo contínuo de pós-doutorandos

Formação A médio prazo: ampliação de zero para dois do número de pós-doutorandos no
programa

Formação A médio prazo: aumento quantitativo e qualitativo da participação de docentes e pós-
doutorandos do PPGL-UESC nas atividades formativas do curso de licenciatura em Letras
do DLA-UESC

Formação A médio prazo: consolidação do PPGL-UESC como núcleo de formação qualificada de
pessoal em nível de pós-graduação, com elevação da nota do programa de 4 para 5 na
avaliação

Ciência A médio prazo: ampliação de 19 para 21 o número de projetos de pesquisa em
andamento

Ciência A médio prazo: ampliação em 20% no número de publicações de trabalhos em
periódicos nos estratos A1 a B2 do sistema Qualis

Ciência A médio prazo: criação de rede de pesquisa com a incorporação de projetos de
cooperação entre instituições e pesquisadores

Item Capital/Custeio Quantidade Valor Unitário Valor Total Descrição / Justificativa
CUSTEIO 1 48.000,00 48.000,00

ORÇAMENTO

Destino Modalidade Quantidade de bolsistas
Brasil Pós-Doutorado 2

BOLSAS

Plano de Trabalho Ano 1 (2022) Data início 01/09/2022 Data Término 31/12/2022

Atividade Data início Data Término
[Bolsista 1]
Desenvolvimento da
pesquisa - com submissão
ao Comitê de Ética em
Pesquisa, se envolver seres
humanos

01/09/2022 31/12/2022

[Bolsista 1] Apresentação
de trabalho em evento local
e/ou regional/estadual

01/09/2022 31/12/2022

PLANOS DE TRABALHO
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[Bolsista 1] Co-orientação
de dissertação ou tese 01/09/2022 22/12/2022

[Bolsista 1]
Oferta/organização de
minicurso na área de
atuação do bolsista

26/09/2022 22/12/2022

Plano de Trabalho Ano 2 (2023) Data início 01/01/2023 Data Término 31/12/2023

Atividade Data início Data Término
[Bolsista 1]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

02/01/2023 30/06/2023

[Bolsista 1] Emissão de
parecer para periódico
vinculado ao programa e/ou
ao departamento (DLA) nas
áreas de Linguística e/ou
Literatura

03/01/2023 31/12/2023

[Bolsista 1]
Desenvolvimento da
pesquisa

03/01/2023 21/12/2023

[Bolsista 1] Co-orientação
de dissertação ou tese 09/01/2023 21/12/2023

[Bolsista 1] Apresentação
de trabalho em eventos
nacionais e/ou
internacionais

09/01/2023 31/12/2023

[Bolsista 1] Participação em
bancas de trabalho de
conclusão de curso e/ou de
qualificação no PPGL-UESC

09/01/2023 21/12/2023

[Bolsista 1]
Oferta/organização de
minicurso na área de
atuação do bolsista

03/02/2023 21/12/2023

[Bolsista 1] Ministrar
disciplina - no PPGL-UESC -
com aderência ao escopo da
pesquisa do pós-doutorando

01/03/2023 28/07/2023

[Bolsista 1] Orientação de
TCC no curso de licenciatura
em Letras do DLA-UESC

01/03/2023 04/08/2023
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[Bolsista 1] Participação do
pós-doutorando como
membro da comissão de
organização do SIP -
Seminário Interno de
Pesquisa, visando a
qualificação dos projetos de
pesquisa dos discentes

13/03/2023 31/07/2023

[Bolsista 1]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

03/07/2023 31/12/2023

[Bolsista 1] Ministrar
disciplina no curso de
Licenciatura em Letras do
DLA-UESC com aderência ao
escopo da pesquisa do pós-
doutorando

01/08/2023 21/12/2023

[Bolsista 2] Apresentação
de trabalho em evento local
e/ou regional/estadual

01/09/2023 31/12/2023

[Bolsista 2] Apresentação
de trabalho em evento local
e/ou regional/estadual

01/09/2023 31/12/2023

[Bolsista 2]
Desenvolvimento da
pesquisa - com submissão
ao Comitê de Ética em
Pesquisa, se envolver seres
humanos

01/09/2023 31/12/2023

[Bolsista 2] Participação do
pós-doutorando como
membro da comissão de
organização do SIP -
Seminário Interno de
Pesquisa, visando a
qualificação dos projetos de
pesquisa dos discentes

04/09/2023 31/12/2023

[Bolsista 2] Co-orientação
de dissertação ou tese 11/09/2023 21/12/2023

[Bolsista 2]
Oferta/organização de
minicurso na área de
atuação do bolsista

25/09/2023 21/12/2023

Plano de Trabalho Ano 3 (2024) Data início 01/01/2024 Data Término 31/12/2024

Atividade Data início Data Término
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[Bolsista 2] Emissão de
parecer para periódico
vinculado ao programa e/ou
ao departamento (DLA) nas
áreas de Linguística e/ou
Literatura

02/01/2024 31/12/2024

[Bolsista 1]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

02/01/2024 20/06/2024

[Bolsista 2]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

02/01/2024 30/06/2024

[Bolsista 1] Conclusão da
pesquisa e elaboração do
relatório final

02/01/2024 28/06/2024

[Bolsista 2]
Desenvolvimento da
pesquisa

03/01/2024 20/12/2024

[Bolsista 1] Co-orientação
de dissertação ou tese 08/01/2024 31/07/2024

[Bolsista 2] Apresentação
de trabalho em eventos
nacionais e/ou
internacionais

08/01/2024 31/12/2024

[Bolsista 2] Participação em
bancas de trabalho de
conclusão de curso e/ou de
qualificação no PPGL-UESC

08/01/2024 20/12/2024

[Bolsista 2] Co-orientação
de dissertação ou tese 08/01/2024 20/12/2024

[Bolsista 2]
Oferta/organização de
minicurso na área de
atuação do bolsista

05/02/2024 20/12/2024

[Bolsista 2] Ministrar
disciplina - no PPGL-UESC -
com aderência ao escopo da
pesquisa do pós-doutorando

01/03/2024 26/07/2024

[Bolsista 2] Orientação de
TCC no curso de licenciatura
em Letras do DLA-UESC

01/03/2024 31/07/2024
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[Bolsista 1] Ministrar
disciplina - no PPGL-UESC -
com aderência ao escopo da
pesquisa do pós-doutorando

04/03/2024 31/07/2024

[Bolsista 2] Participação do
pós-doutorando como
membro da comissão de
organização do SIP -
Seminário Interno de
Pesquisa, visando a
qualificação dos projetos de
pesquisa dos discentes

18/03/2024 31/07/2024

[Bolsista 2]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

01/07/2024 31/12/2024

[Bolsista 2] Ministrar
disciplina no curso de
Licenciatura em Letras do
DLA-UESC com aderência ao
escopo da pesquisa do pós-
doutorando

01/08/2024 20/12/2024

Plano de Trabalho Ano 4 (2025) Data início 01/01/2025 Data Término 31/12/2025

Atividade Data início Data Término
[Bolsista 2]
Submissão/Publicação de
artigo em periódicos
qualificados, no estrato A1 a
B2

02/01/2025 30/06/2025

[Bolsista 2] Conclusão da
pesquisa e elaboração do
relatório final

03/01/2025 27/06/2025

[Bolsista 2] Co-orientação
de dissertação ou tese 06/01/2025 31/07/2025

[Bolsista 2] Ministrar
disciplina - no PPGL-UESC -
com aderência ao escopo da
pesquisa do pós-doutorando

03/03/2025 30/07/2025

Descrição Tipo Data

ANEXOS
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Plano Estratégico PPGL-UESC 2021-2024.pdf Outros documentos 01/05/2022
23:00:34

Currículo Lattes_Isaias Francisco de Carvalho.pdf Currículo Lattes 01/05/2022
18:43:26

Termo-de-anuencia-programa-de-desenvolvimento-da-pos.pdf
Termo de Anuência do
Dirigente Máximo da
Instituição

26/04/2022
15:39:09

Portaria UESC 279_2021-
EXTRATO_DE_PUBLICACAO_DOE.BA_DE_02.07.2021.pdf

Termo/Documento que
comprove a duração
do mandato do
Coordenador de Pós-
Graduação

20/04/2022
10:17:48

A sua cor ou raça é (Classificação de acordo com Censo
Demográfico de 2010 do IBGE): Branca

É portador de necessidades especiais (PNE) ? Não

Você exerce alguma atividade remunerada? Sim, em tempo integral (mais de
30 horas semanais)

Qual é a renda mensal de seu domicílio(familiar)? De 14 salários mínimos até 20
salários mínimos

Em que tipo de estabelecimento de ensino você cursou a
Formação Anterior?

Todo ou a maior parte em escola
pública

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/60122706587/PDPG-POSDOC2122597P/participantes/proponente/informacoes-documentos/588725/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/60122706587/PDPG-POSDOC2122597P/participantes/proponente/informacoes-documentos/588401/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/60122706587/PDPG-POSDOC2122597P/participantes/proponente/informacoes-documentos/584635/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/60122706587/PDPG-POSDOC2122597P/participantes/proponente/informacoes-documentos/579894/download
https://inscricao.capes.gov.br/rest/inscricoes/60122706587/PDPG-POSDOC2122597P/participantes/proponente/informacoes-documentos/579894/download

	Dados da Inscrição

