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PROCESSO SELETIVO 2018 
ANÁLISE DE RECURSOS – PROJETOS DE PESQUISA (mestrado e 

doutorado) 
 

 A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia divulga o 
resultado da análise de recursos interpostos por candidatos(as) no Processo Seletivo 2018. 
Os pareceres circunstanciados estão disponíveis na Secretaria do Programa. 

 
MESTRADO 

 
Fabiana Pereira da Silva solicita revisão da nota do projeto de pesquisa intitulado “De 
conto em conto um ponto: O jogo do Sudeste como costura literária e política”. 
RECURSO INDEFERIDO 
 
Hugo Macêdo Torres solicita revisão da nota do projeto de pesquisa intitulado “Carreiras 
de sucesso: uma análise etnográfica sobre a relação de usuários de cocaína das classes 
médias urbanas com o controle e regulação do uso”. RECURSO INDEFERIDO 
 
Nathali Ferreira e Deus Lima solicita revisão da nota do projeto de pesquisa 
intitulado “Uma análise comparativa do transe como fenômeno no neopentecostalismo e 
no candomblé na cidade de Salvador”. RECURSO INDEFERIDO 
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DOUTORADO 

 

Jônatas Oliveira dos Santos solicita revisão de nota do projeto de pesquisa intitulado “O 
protagonismo da juventude negra nas ações implementadas pela estratégia de pacificação 
de comunidades desfavorecidas em Salvador (BA): um estudo sobre o bairro da Paz e o 
Calabar”. RECURSO INDEFERIDO. 

 

Márlon Marcos Pereira de Sousa solicita revisão da nota do projeto de pesquisa intitulado 
“Vivências Espaciais: Uma análise comparativa entre as manifestações Cultural-
religiosas do Círio de Nazaré nas cidades de São Luís (MA) e Belém (PA)”. RECURSO 
INDEFERIDO.  

 

Saionara Serafim Andrade dos Passos solicita revisão da nota do projeto de pesquisa 
intitulado “É nóis no paredão”. RECURSO INDEFERIDO. 
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Cecilia Anne McCallum 
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