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ATA DE JULGAMENTO – CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA
PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA – EDIÇÃO 2022 Edital de Bolsas
nº 02.2022 – Processo nº 00045/2022 – Fundação Memorial da América Latina
Tendo sido realizadas as entrevistas com os candidatos habilitados, às 15h do dia 07
de junho de 2022 reuniram-se os membros da Comissão de Apoio a Pesquisa, Alexandre
Barbosa (análise documental e de propostas/projetos) e Julia Bertino Moreira (análise
documental e de propostas/projetos), para proceder à classificação dos candidatos
habilitados do presente edital de chamada pública para concessão de bolsasde pesquisa,
pela Fundação Memorial da América Latina.
Conforme o artigo 5º da Portaria FMAL nº 27/2019, foi designada a servidora Sra.
Raiane Kely Carvalho Félix para elaborar a presente ata.
Quanto à etapa de avaliação de projetos e entrevistas constantes do Edital, a análise
resultou na seguinte classificação, sendo que a Fundação Memorial da América Latina
considerará para chamada os 5 primeiros classificados:
Nome

RG/RNE

1) FLÁVIA RODRIGUES DE
CASTRO

25.552.348-2

2) RAQUEL ARAUJO DE JESUS

27.589.575-3

3) ANA MARIA GOMES
RAIETPARVAR

30.113.270-7

4) DENISE MARINI PEREIRA

44.227.440-3

Título do Trabalho
Racismo e mobilidade em tempos de
pandemia: um estudo a partir da América
Latina
Confinamento forçado como restrição à
mobilidade no pacífico colombiano (20182021): a situação das comunidades étnicas
em um cenário de crise humanitária e
pandemia de Covid-19
Apoiando Cristãos que Sofrem: o papel de
missões evangélicas no refúgio de afegãos
cristãos no Brasil
Implicações do emprego militar frente às
migrações venezuelanas no Brasil para o
desenvolvimento de políticas públicas (2018
- 2022)

Nota
9,50

9,50

9,0

8,50

5) LIDIA GURGEL NEVES HORA

230640199

Análise do Discurso sobre os
refugiados no Facebook durante a
pandemia de covid-19

8,0

6) ISMAEL EDUARDO
SCHWARTZBERG
ARTEAGA

G123335-T

“Histórias, vivencias e intersubjetividades
de imigrantes bolivianos/as no período da
pandemia em São Paulo – Brasil”

7,0

7) DANIELA
FLORENCIO DA SILVA

4.707.568

Transpassar limites e “ressignificar”
espaços: as experiências de refúgio em
espaços urbanos dos estados de
Roraima, São paulo e Pernambuco

8) MOUSSA DIABATE

66.824.596- 7

As narrativas das experiências
sócioescolares dos alunos negros
malianos refugiados durante a
trajetória peri-migratória no Brasil:
efeitos em suas experiências no
ensino médio no Québec

A partir da publicação da presente Ata, fica aberto o prazo de recurso/pedidos de
reconsideração sobre a classificação à Comissão de Apoio à Pesquisa, desde que
fundamentados, que deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail:
contato.cbeal@memorial.org.br conforme item 7.2.1 do Edital de Chamada Pública.
Alexandre Barbosa

Julia Bertino Moreira

6,0

6,0

