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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Faculdade de Direito 

Programa de Pós-Graduação em Direito 
 
 

EDITAL 09/2019 
 RESULTADO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

À BOLSA DE ESTUDOS DO PPGD 
 
 

A comissão de bolsas informa o resultado da seleção de candidatos às bolsas disponíveis 

para estudantes dos cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, aberta através do edital 

nº05/2019, publicado em 03/04/2019. 

 

A avaliação dos candidatos considerou as exigências específicas estabelecidas pelas 

agências financiadoras; a necessidade do estudante, de acordo a ausência de vínculo 

empregatício ou condição socioeconômica insuficiente para o custeio dos estudos; o mérito 

acadêmico, considerando a nota final obtida no processo seletivo, ou o desempenho 

acadêmico, se aluno veterano, além da produção acadêmica anterior ou posterior ao 

ingresso no curso; e a condição de portador de necessidade especial. A avaliação ainda 

considerou as médias e os pesos específicos ou reservas percentuais previstos no edital 

para os critérios de seleção.  

 

Serão concedidas bolsas de acordo com o número de bolsas disponíveis em 11/04/2019, 

eventualmente acrescido por bolsas que tiverem previsão de surgir até o final do ano de 

2019 em razão do desligamento de bolsistas delas portadores. 

Para efeito de confirmar a obtenção ou não da bolsa em razão do seu número limitado, o 

aluno deverá consultar a Secretaria do Programa para saber se, em razão da classificação 

obtida, poderá fazer jus à mesma.  

 

Não será concedida bolsa a candidato já portador de bolsa de estudo de qualquer natureza 

(exceto quando houver norma permitindo a cumulação) ou impedimento legal à obtenção, 

o que será apurado no momento da concessão. 
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O resultado, na sequência final, foi o seguinte: 

 

MESTRADO 

1º JOÃO PABLO TRABUCO DE OLIVEIRA 

2º AUGUSTO CHECUE CHAIMITE 

3º VIRGÍLIO MORAIS PEREIRA SANCA 

4º IONORO CARLOS SEBASTIÃO VIEIRA 

5º NGNURA LUÍS ALVES NANCASSA 

6º JAILSON ARMANDO CÁ 

7º EMERSON SILVA SERRA 

8º ADRIELE NASCIMENTO DA CRUZ 

9º NICOLE GONDIM PORCARO 

10º LÍVIA ALEGRIA 

11º SARAH S. F. FREITAS BORJA 

12º GABRIEL VIANA CAVALCANTE FERNANDEZ 

13º FERNANDA FURTADO CALDAS 

 

DOUTORADO 

1º ARMÊNIO RODRIGUES DA RODA 

2º RAPHAEL REGO BORGES RIBEIRO 

3º CAIO VINÍCIUS DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS 

4º KARINE DANTAS GÓES E GÓES 

5º RAFAEL BLUKY (DESCLASSIFICADO) 

 

 

 

Salvador, 11 de abril de 2019 

 

Presidente 
Comissão de Bolsas 
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