PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Ata da sessão de Reunião da comissão para
avaliação de candidatos (as) ao Prêmio Tese
CAPES, realizada em doze de abril de dois
mil e vinte e dois.
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No dia doze de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta minutos a
Comissão, para avaliação de candidatos/as ao Prêmio Tese CAPES (Teses 2021),
composta pelos(as) professores(as) Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira
(titular - UFBA), Dante Augusto Galeffi (titular - UFBA), Silvar Ferreira Ribeiro (titular
- UNEB), Maria Raidalva Nery Barreto (titular - IFBA) e José Karam Filho (titular LNCC), reuniu-se de forma online na plataforma https://meet.google.com/viq-gobcxxp para a indicação da tese que deverá ser encaminhada à Capes para concorrer
ao Prêmio. As teses inscritas foram: VIEIRA, Sônia Chagas. Difusão do
conhecimento em Paul Otlet - a Rede Universal de Documentação: uma história em
movimento. Programa de Pós-graduação Multiinstitucional em Difusão do
Conhecimento, Salvador, 2021; BOEIRA, Luciana Maciel. Imaginação e Grafismo:
uma estratégia de ensinagem aplicada aos discentes de Ciências Exatas e
Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Programa de Pósgraduação Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento, Salvador, 2021;
OLIVEIRA. José Roberto Silva de. CARTOGRAFIAS DA DERIVA EPISTÊMICA:
uma análise da produção e difusão do conhecimento da comunidade epistêmica
DMMDC com viabilidade de inclusão social. Programa de Pós-graduação
Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento, Salvador, 2021; SANTOS, Ineildes
Calheiro dos. Nem mulheres, nem negrxs, nem queer of colour (QOC) na liderança
do futebol brasileiro!: a interseccionalidade no esporte. 215f. 2021. Programa de
Pós-graduação Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento, Salvador, 2021; DA
PAZ, Gedalva Neres. CORPO COMO MATRIZ DE ANÁLISE COGNITIVA: Um
estudo da memória corporal na arte terapêutica para difusão do conhecimento.
2021, 204 p. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação Multiinstitucional em
Difusão do Conhecimento (PPGDC), Salvador, 2021; NASCIMENTO, Clebemilton
Gomes do. A gestão encarnada do conhecimento científico-acadêmico: Cartografias
de grupos de pesquisa em gênero, sexualidade e queer na Bahia (2009- 2019). Tese
(Doutorado em Difusão do conhecimento) – Programa de Pós-Graduação
Multiinstitucional em Difusão do Conhecimento, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2021. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão Professora Dra.
Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira, que passou a palavra para os membros
apresentarem suas justificativas de indicação. Na sequência a comissão optou por
indicar a tese de Clebemilton Gomes do Nascimento intitulada: A gestão
encarnada do conhecimento científico-acadêmico: Cartografias de grupos de
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pesquisa em gênero, sexualidade e queer na Bahia. A comissão considerou que
a tese indicada atendeu plenamente os critérios da área de concentração do
programa. Pois a tese se configura como interdisciplinar e multidisciplinar e
multireferencial. A tese eleita apresenta de forma abrangente o campo da Análise
Cognitiva e da formação do Analista Cognitivo, estabelecendo um plano de
compreensão de redes a partir do mapeamento realizado nos grupos de pesquisa
que trabalham com gênero, sexualidades e interseccionalidade em universidades
públicas, desenvolvendo além de um trabalho empírico abrangente, uma rica análise
quantitativa realizando o princípio do PPGDC – Programa de Pós Graduação em
Difusão do Conhecimento que é a difusão do conhecimento, ou seja, a tradução de
um nível de conhecimento partilhado por comunidades epistêmicas de especialistas
para uma comunidade ampliada, o que realiza a publicidade, o tornar público o que
era limitado a um grupo restrito. Ressalta-se que a escolha não desmerece as
demais teses que foram consideradas relevantes, originais e que representam o
PPGDC – Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. Após a
definição da tese indicada, não havendo mais nada a ser tratado, eu Urânia
Auxiliadora Santos Maia de Oliveira, coordenadora do Programa e presidente da
comissão agradeci a presença de todas e todos, dando por encerrada a reunião às
20h30, a qual lavrei a presente ATA, que após, lida e aprovada por todos, segue por
mim assinada.
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