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PARECER Nº S/N/2022/@SIGLA_UNIDADE@
PROCESSO Nº 23106.023815/2022-06
INTERESSADO: JÉSSICA GOMES DA SILVA

ASSUNTO:
EDITAL N.º 10/2022 PDSE/CAPES, PARA SELEÇÃO INTERNA DE DOUTORANDOS
PARA CANDIDATURA AO PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUICHE NO EXTERIOR -
PDSE/CAPES..

 

À Coordenação do PPG-FAU/UnB.

 

Em conformidade como ato da Coordenação nº 03/2022 para seleção interna de
doutorandos para candidatura ao Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior - PDSE/CAPES, a
Comissão analisou a documentação da única candidata inscrita, a aluna de doutorado Jéssica Gomes da
Silva, orientada pela professora doutora Ana Elisabete de Almeida Medeiros. Seu projeto de pesquisa
prevê estudos a serem realizados na Université Le Havre Normandie, tendo como coorientadora e anfitriã
no exterior a professora doutora Roxana Eleta de Filippis.

 

A Comissão seguiu as recomendações do item 9.2.4 do edital CAPES n. 10/2022, que exige
levar em consideração os seguintes aspectos:

 

I - adequação da documentação apresentada pelo candidato às exigências deste Edital;

II - a plena qualificação do candidato com comprovação do desempenho acadêmico e
potencial cien�fico para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior;

III - per�nência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua
exequibilidade dentro do cronograma previsto

IV - adequação da ins�tuição de des�no e a per�nência técnico-cien�fica do coorientador
no exterior às a�vidades que serão desenvolvidas.

 

O doutorado em curso na UnB busca problema�zar a relação entre três cidades modernas
reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura): Brasília em 1987, Tel-Aviv em 2003 e Le Havre em 2005.

Em face dessa proposta, torna-se fundamental o trabalho in loco, buscando a percepção
do ambiente urbano, bem como a necessária busca pela documentação que embasou o percurso de
patrimonialização e reconhecimento de Le Havre. A proposta apresentada para a pesquisa no exterior
está bem fundamentada, tem relevância cien�fica e potencial para contribuir para a internacionalização.

 

A aluna apresentou a documentação exigida no edital e cumpre os pré-requisitos para sua
candidatura quanto ao desempenho acadêmico. Há evidências suficientes de sua capacidade para
desenvolver os estudos propostos e para divulgar os resultados da pesquisa, com destaque para sua
par�cipação em eventos cien�ficos e três ar�gos aceitos para publicação neste ano, em coautoria com
sua orientadora. Ressalva-se que, caso aprovada no Programa em questão, a aluna terá de pedir
suspensão ou cancelamento da bolsa que atualmente recebe do IFB, em conformidade com o item 2.5 do
edital CAPES, que não admite acúmulo de bolsas.
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As a�vidades no exterior estão previstas para serem realizadas entre novembro de 2022 e
maio de 2023, numa programação adequada aos obje�vos a que se propõem.

 

A professora indicada como coorientadora tem ampla experiência no trato de questões
específicas da cidade de Le Havre e parte de suas pesquisas foi desenvolvida na América La�na, incluindo
estadia em Brasília por ocasião de uma reunião com vistas a estabelecer uma parceria entre a
Universidade de Brasília e a Université Le Havre Normandie.

 

A Comissão indica, portanto, a candidatura de Jéssica Gomes Silva ao Programa de
Doutorado Sanduiche no Exterior - PDSE/CAPES.

 

Brasília, 8 de março de 2022.

 

 

     Prof. Maria Fernanda Derntl

Presidente da Comissão

 

Profa. Andréa Prado Abreu Reis Liserre

Membro da Comissão

 

Doutoranda Isadora Banducci Amizo

Membro da Comissão
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