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Ata da reunião da Comissão designada pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia (PPGPSI) para indicar a tese que 

concorrerá ao Prêmio Capes de Tese, Edição 2021. 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se os professores Adriano 

Lemos Peixoto, Marilena Ristum e Yuri Sá Oliveira Sousa, membros da Comissão 

designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFBA para 

selecionar e indicar a tese de doutorado, defendida no ano de 2020, que concorrerá ao 

Prêmio Capes de Tese, Edicão 2021. Foram inscritas quatro teses cujos títulos, autores e 

respectivos orientadores estão, a seguir, discriminados: 1) Tensões Subjetivas e Culturais 

na Experiência Identitária de ser um/a Estudante Universitário/a Negro/a: a emergência 

de um Self Decolonial, de autoria de Adrielle de Matos Borges Teixeira, com a orientação 

da professora Maria Virgínia Machado Dazzani; 2) Trabalho emocional: da 

caracterização conceitual à proposição de um modelo preditivo multinível no contexto da 

saúde, de autoria de Ana Célia Araújo Simões, com a orientação da professora Sônia 

Maria Guedes Gondim e coorientação da professora Katia E. Puente-Palacios; 3) 

Itinerários Escolares e Experiências Universitárias de Filhas de Famílias Matrifocais: a 

insubordinação às profecias, de autoria de Jacira da Silva Barbosa, com orientação da 

professora Sônia Maria Rocha Sampaio e 4) Mindfulness, Regulação Emocional e 

Carreira Acadêmica: uma investigação com estudantes de pós-graduação, de autoria de 

Liana Santos Alves Peixoto, com a orientação da professora Sônia Maria Guedes 

Gondim. Tendo feito previamente a leitura cuidadosa das teses e a verificação dos demais 

documentos apresentados por cada candidato, de acordo com o Edital 3/2021, e tendo 

verificado a adequação das teses inscritas aos critérios e ao elevado patamar de qualidade 

exigido para a premiação, os membros da Comissão procederam a uma análise 

comparativa das teses, com base nos seis critérios estabelecidos pelo referido Edital. Tal 

análise, embora se constatasse o mérito das quatro teses, culminou com a seleção da tese 

de Adrielle de Matos Borges Teixeira, orientada pela professora Maria Virgínia Machado 



Dazzani para ser indicada ao Prêmio Capes de Tese, Edição 2021, tendo em vista os 

critérios de elegibilidade, com destaque para a relevância e atualidade do tema, a 

densidade teórico-conceitual, com proposição de novo conceito e a quantidade e 

qualidade de publicações decorrentes da tese. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

reunião cuja ata foi por mim redigida e, após aprovação, assinada por todos. 
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