GRUPOS DE PESQUISA - UCSAL
Nome do Grupo

Área

Líder do Grupo

Contato

SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO E
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Serviço Social

Gilca Oliveira Carrera

gilca.carrera@pro.ucsal.br

Alteridade e Direitos
Fundamentais

Direito

Mônica Neves Aguiar
da Silva

monica.nsilva@pro.ucsal.br

Antropologia, Fronteiras,
Espaços e Cidadania

Antropologia

Julie Sarah Lourau
Alves da Silva

julie.lourau@pro.ucsal.br

Atenção e Promoção da Saúde

Saúde Coletiva

Filipe Ferreira de
Almeida Rego

filipe.rego@pro.ucsal.br

Centro de Ecologia e
Conservação Animal (ECOA)

Ecologia

Marcelo Cesar Lima
Peres

marcelo.peres@pro.ucsal.br

Ciência e Fé

Educação

Giorgio Borghi

giorgio.borghi@pro.ucsal.br

COMUNICAÇÃO E
INTERCULTURALIDADE EM
SAÚDE-CIS

Tânia Márcia Baraúna
Saúde Coletiva
Teixeira

Comunicação e Mídias Pósmassivas na Cidade
Contemporânea GCMPC/UCSAL

Comunicação

Marcello Raimundo
Chamusca Pimentel

marcello.pimentel@pro.ucsal.br

Confiabilidade e Risco

Engenharia
Mecânica

Edilson Machado de
Assis

edilson.assis@pro.ucsal.br

Desenvolvimento, Sociedade e
Natureza

Planejamento
Urbano e
Regional

Cristina Maria
Macêdo de Alencar

cristina.alencar@pro.ucsal.br

DIREITOS FUNDAMENTAIS E
FAMÍLIA

Direito

Edilton Meireles de
Oliveira Santos

edilton.santos@pro.ucsal.br

Direitos Humanos, Direito à
Saúde e Família

Direito

Isabel Maria Sampaio
Oliveira Lima

isabel.maria@pro.ucsal.br

tania.teixeira@pro.ucsal.br

Apresentação

O grupo Antropologia, Fronteiras, Espaços e Cidadania se propõe a discutir, a partir das ciências humanas, diversas perspectivas epistemológicas que levam em conta
a inscrição social e espacial do pesquisador para dialogar com temáticas ligadas ao espaço, às fronteiras e a cidadania. Assim estabelecido, o AFEC estuda e
acompanha políticas públicas e sociais de diversas áreas temáticas, a partir de uma leitura dialética dos conceitos de Instituinte (a proposta dos movimentos sociais
pensada em termos de reinvenção do campo social), de Instituido (o acompanhamento das políticas públicas e sociais) e de Instituição (o conjunto das instituições que
formam o quadro democrático). Atualmente o grupo esta inserido em uma pesquisa internacional sobre Direito à cultura e empoderamento.
O grupo de pesquisa em Atenção e Promoção da Saúde é um grupo multidisciplinar que conta com a participação assídua de cinco doutores. Neste grupo de pesquisa
desenvolvemos projetos em duas linhas de pesquisa principais. A primeira linha busca identificar componentes ambientais que estão relacionados com o
desenvolvimento de algumas patologias humanas através de um estudo na comunidade do Alto de Ondina. A segunda linha busca estudar através de bancos de dados,
principalmente o DATASUS, a epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas. As reuniões do grupo acontecem todas as quartas das 13:30 as 15:00 na sala
A124.
O ECOA foi criado em 2001 com o objetivo de realizar pesquisas e produzir de trabalhos científicos. Atualmente o ECOA desenvolve estudos nas áreas de ecologia e
conservação da biodiversidade e atua em regiões de Floresta Atlântica, Caatinga, Chapada Diamantina e, em ecossistemas marinhos. Desenvolve diversas linhas de
pesquisa: Aracnologia, Biodiversidade, Clareiras Naturais, Ecologia de Praias Arenosas, Ecologia Urbana, Educação Ambiental, Fragmentação Florestal, Herpetologia,
Mastozoologia, Mirmecologia, Ornitologia e Planejamento Ambiental.
O grupo de pesquisa visa fortalecer a identidade institucional, analisando a relação ciência/fé como algo essencialmente articulado com a questão da verdade. Existe a
possibilidade de conhecer a verdade? Se existe, quais as características desta verdade e como podemos procurá-la? A resposta a estas questões pode fundamentar a
efetiva estruturação de percursos educacionais humanísticos e socialmente responsáveis, contribuindo à formação de sujeitos abertos à transcendência, que
encontram na capacidade de pensar a valorização ética do saber. O projeto de pesquisa previsto será desenvolvido através da aplicação de um questionário em
turmas de cursos das diversas áreas da UCSal, com a finalidade de avaliar como “o amor pela busca da verdade” (cfr. Missão institucional) pode modificar a prática
docente e o processo formativo no seu conjunto.
As problemáticas da diversidade cultural e da interculturalidade implicam um novo reposicionamento metodológico e epistemológico ao nível da pesquisa e da
intervenção, nomeadamente, no domínio da saúde, vindo colocar novos desafios às estratégias e às políticas do século XXI, no que diz respeito à gestão da
comunicação, em particular da comunicação intercultural e da comunicação em saúde, das identidades e dos conflitos, bem como, à gestão das interações entre o eu e
o outro, entre o universal e o singular. A articulação e o encontro interdisciplinar entre cultura, comunicação, saúde e envelhecimento da população brasileira e mundial
vêm, particularmente, colocar novos desafios políticos, teóricos e metodológicos ao nível da formação, da pesquisa e da intervenção.
O GCMPC/UCSAL tem como objetivo investigar o fenômeno da Comunicação e das Mídias Pós-Massivas no contexto da cidade contemporânea e possui duas linhas
de pesquisa. A primeira possui o título Comunicação no âmbito urbano baseada na inteligência da informação geográfica, que tem o objetivo de pesquisar o potencial da
inteligência da informação geográfica para a gestão das cidades contemporâneas. A segunda linha - Ciberdemocracia, Mídias Pós-massivas e Novos Movimentos Sociais tem como
objetivo investigar como tem se dado os processos democráticos no contexto atual, em que os novos movimentos sociais se apoderam dos espaços políticos-sociais híbridos dos
ciberterritórios formados nas cidades contemporâneas, para entender as novas práticas de exercício da cidadania e ativismo político e social que hibridizam suas ações nas mídias pósmassivas e no espaço público das cidades contemporâneas.
Este grupo é dedicado ao estudo da Engenharia de Confiabilidade e Risco. Os modelos de confiabilidade são testados e novos modelos são propostos sempre de
maneira transversal e capaz abranger diversos ramos do conhecimento. Também são cobertas situações inspiradas na mecânica estatística e a combinação de
diferentes técnicas de predição. Tem reuniões regulares no turno vespertino das terças e quintas-feiras no LABGEO.
O Grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza – DSN, criado e certificado pela instituição em 2004, focalizam relações entre sociedade e natureza com
centralidade na produção material e social da vida, de modo a produzir conhecimentos que possam ser apropriados na gestão regional e urbana favoráveis à
sustentabilidade sócio-ambiental. Estuda territórios contemplando a condição de ruralidade como relação mais direta com a natureza; quer como fonte de produção
material, quer como referência cultural no desenvolvimento humano. As reuniões são realizadas às sextas-feiras das 14 às 17h, Campus Pituaçu.

Engenharia Ambiental: água e
materiais de construção

Engenharia Civil

Miriam de Fátima
Carvalho

miriam.machado@pro.ucsal.br

O grupo de pesquisa Engenharia Ambiental: água e materiais de construção da UCSAL tem como objetivo desenvolver atividades na área de Engenharia ambiental,
como diagnóstico de contaminação em áreas degradadas, estudo do comportamento de aterro sanitários, envolvendo os aspectos de biodegradabilidade e geração de
biogás, estudos de hidráulica ambiental e erodibilidade de solos, estudo da gestão da infra-estrutura de saneamento ambiental na Região Metropolitana de Salvador,
bem como estudos de novas tecnologias de materiais de construção visando a sustentabilidade.

Família e conjugalidade

Filosofia

Rafael Cerqueira
Fornasier

rafael.fornasier@pro.ucsal.br

O grupo tem por finalidade estudar, sob um enfoque interdisciplinar, as temáticas de atualidade concernentes à articulação entre conjugalidade e família. É de interesse
do mesmo buscar maior compreensão das transformações da conjugalidade, em particular no que concerne ao modo de entendimento da experiência subjetiva e
objetiva dos afetos e vínculos por parte das ciências humanas e sociais. Dia, horário da reunião e local: a cada quinze dias, às quintas-feiras, das 8h30 às 10h00, no
prédio da Pós-graduação, campus Federação.

Família e desenvolvimento
humano

Psicologia

Lúcia Vaz de Campos
Moreira

lucia.moreira@pro.ucsal.br

O grupo aborda temas relacionados à família e ao desenvolvimento humano, com um enfoque interdisciplinar, envolvendo pesquisadores de várias áreas do
conhecimento, especialmente da Psicologia, do Direito e da Educação. Ele está vinculado ao Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade Contemporânea,
da Universidade Católica do Salvador. Os pesquisadores têm realizado investigações sobre o envolvimento paterno, as relações familiares e o desenvolvimento
humano e familiar. Dia e horário de reunião: Quarta-feira, das 8h às 10h, na sala 108 do prédio da Pós-graduação da UCSal/Federação.

Família em Mudança

Sociologia

Giancarlo Petrini

giancarlo.petrini@pro.ucsal.br

Família, (auto)biografia e
poética

Psicologia

Elaine Pedreira
Rabinovich

elaine.rabinovich@pro.ucsal.br

Família, inclusão e
desenvolvimento humano

Fisioterapia e
Terapia
Ocupacional

Sumaia Midlej
Pimentel Sá

sumaia.sa@pro.ucsal.br

FAMÍLIA, POLÍTICAS SOCIAIS E
PROTEÇÃO SOCIAL

Divulgação
Científica

Gilca Oliveira Carrera

gilca.carrera@pro.ucsal.br

FILOSOFIA PRÁTICA

Filosofia

Paulo Sérgio Dantas
Vasconcelos

paulo.vasconcelos@proucsal.br

Geoprocessamento Aplicado ao
Planejamento Territorial e
Ambiental

Planejamento
Urbano e
Regional

Silvana Sá de
Carvalho

silvana.carvalho@ucsal.br

O GEOPLAN tem como objetivo estudar como as geotecnologias podem apoiar atividades de gestão territorial. Na prática o grupo vem se ocupando de algumas
produções técnicas e científicas: Produção de SIG WEB e SIB Móvel, produção de Cartografia Digital, desenvolvimento de métodos de análise espacial em
Planejamento Territorial, implementação do Smart SSA - Base digital interativa de dados geográficos sobre a cidade de Salvador e sua Região Metropolitana. O Grupo
se encontra quinzenalmente, às quintas, pela tarde, no LABGEO, Prédio da Pós, Campus Pituaçu.

GEPOGEO - Grupo de Estudo e
Pesquisa em Geografia Politica e
Geopolitica

Geografia

Dante Severo Giudice

dante.giudice@pro.ucsal.br

O grupo tem como linhas de pesquisa: Geografia Histórica do Espaço Brasileiro; Geografia Politica e Geopolítica Críticas; Geografia, Politica e Cidadania. Estuda a
inserção Aspectos Geopolíticos da Geografia Socioambiental. Os trabalhos do grupo se concentram no estudo e debates de livros e textos no âmbito da Geografia
Politica e Geopolítica, elaboração de artigos para eventos e revistas, nacionais e internacionais. Participação em eventos regionais, nacionais e internacionais que tem
trazido contados com professores do Equador, Peru e Argentina e convite para publicação em periódico na França.

Gestão Ambiental e
Desenvolvimento de
Empreendimentos Sociais

Administração

Cristina Maria Dacach
Fernandez Marchi

cristina.marchi@pro.ucsal.br

Gestão Democrática das Cidades

Planejamento
Urbano e
Regional

Aparecida Netto
Teixeira

aparecida.teixeira@pro.ucsal.br

O grupo de pesquisa, criado e certificado pelo CNPq em 2010, tem como objetivo principal investigar e discutir os processos contemporâneos relacionados à gestão
democrática das cidades, compreendendo a aplicação dos instrumentos regulamentados pelo Estatuto das Cidades (2001), particularmente em relação à habitação de
interesse social, acessibilidade e espaços públicos urbanos.

Gestão e Avaliação de Politicas e
Projetos Sociais-GAPPS

Serviço Social

Katia Siqueira de
Freitas

katia.freitas@pro.ucsal.br

O GAPPS - tem inserção local, nacional e internacional. Seus lideres e demais pesquisadores estão em contato com pesquisadores internacionais e têm publicações
conjuntas, principalmente no campo das políticas de educação, educação de adultos, extensão universitária e temas relacionados. Nos últimos anos, estão sendo
executados 2 projetos; um com dimensão internacional e interinstitucional fomentado pela FAPESB/CNPq.

GPEAM - Grupo de Pesquisa em
Educação e Análise Musical

Artes

Raimundo Mentor de
Melo Fortes Filho

raimundo.filho@pro.ucsal.br

FABEP é um grupo iniciado há cerca de 10 anos, trabalha com temática da família, autoetnografia colaborativa e autobiografia, tendo a poético como horizonte
interpretativo e existencial. Atualmente, concentra-se no estudo dos relatos dos irmãos dos participantes do grupo como modo de acessar a problemática da alteridade,
tendo como método o self dialógico e como teoria, Lévinas.
O Grupo de Pesquisa Família, Inclusão e Desenvolvimento Humano (FIDH) promove estudos e pesquisas sobre temáticas que correlacionam Família, Inclusão e
Desenvolvimento Humano numa perspectiva interdisciplinar. Constituído por profissionais, docentes e discentes de graduação e pós graduação e técnicos de diversas
áreas do conhecimento. Contempla duas linhas de pesquisa: 1) Família e Inclusão e 2) Família e Desenvolvimento Humano. Na linha Família e Inclusão, duas
pesquisas estão em andamento, uma cujo foco é a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior e outra investiga percursos acadêmicos e familiares em
estudantes universitários com sofrimento psíquico; na linha Família e Desenvolvimento Humano está sendo desenvolvida uma pesquisa na temática de avós
cuidadoras.

Grupo de pesquisa formado por professores da Escola de Administração de Empresas em outubro de 2004, visando estimular a pesquisa e o aprofundamento do
conhecimento nas áreas de gestão do meio ambiente, cooperativismo, associativismo e empreendedorismo social. Desenvolve atividades no âmbito da Gestão
Ambiental através de oficinas, pesquisas e seminários para o debate do tema, bem como abertura de mesas redondas em congressos e eventos da comunidade
científica. Atualmente está vinculado ao Programa de Pós Graduação UCSAL – Mestrado Profissional em Planejamento Ambiental.

O GPEAM busca a produção de conhecimento e qualificação dos docentes e discentes da graduação e pós-graduação nas áreas de Educação e Análise musical,
assim como áreas afins dentro do âmbito interdisciplinar. O GPEAM possui como áreas de interesse os processos de ensino e aprendizagem musicais, os variados
tipos e aplicações da análise musical, as relações entre tecnologia e educação musical, e os processos de inclusão social atrelados ao fazer musical. Propõe um
diálogo interdisciplinar com as áreas afins como: Educação, Artes, Ciências Humanas e as Ciências da Saúde.

Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação Física, Esporte e Lazer - Educação Física
GEPEFEL

Lauro Gurgel de
Oliveira Junior

lauro.junior@pro.ucsal.br

Grupo de Investigação em
Formação e Trabalho Docente

Educação

Maria das Graças
Auxiliadora Fidelis
Barboza

maria.barboza@pro.ucsal.br

Grupo de Pesquisas Junguiano

Psicologia

Elaine Pedreira
Rabinovich

elaine.rabinovich@pro.ucsal.br

HISTÓRIA DA BAHIA:
EDUCAÇÃO, SOCIEDADE,
CULTURA E RELAÇÕES DE PODER

História

Luciana Conceição de
Almeida Martins

luciana.martins@pro.ucsal.br

História e Igreja no Brasil

História

Cândido da Costa e
Silva

Laboratório Interdisciplinar de
Pesquisa em
Neurodesenvolvimento Humano
(LINHA)

Psicologia

Nara Côrtes Andrade

nara.andrade@pro.ucsal.br

Narrativas de vidas, pobreza e
diversidade

Educação

Lúcio Gomes Dantas

lucio.dantas@pro.ucsal.br

NEF - Núcleo de Estudos em
Tributação e Finanças Públicas

Direito

André Alves Portella

andre.portella@pro.ucsal.br

O NADHA se propõe a contribuir com o campo de estudos dos Direitos Humanos e das Ciências Sociais, explorando a contribuição de ambos para as proposições que
visam a ampliação de direitos à existência em sua singularidade e a manutenção da vida. Em um cenário de grandes movimentos de transformação e aporias do
desenvolvimento, pretende-se investigar com um olhar interdisciplinar as relações entre o local e o global, as construções e a corporificação do outramente outro e o
papel de organizações internacionais face a tais complexidades. O NADHA mantém encontros semanais organizados em seminários temáticos e encontros de
orientação, estando o primeiro aberto às pessoas interessadas.

Antropologia

Murilo Souza Arruda

murilo.arruda@pro.ucsal.br

Núcleo de Estudos da Bahia

Planejamento
Urbano e
Regional

Edgard Porto Ramos

cesar.junior@pro.ucsal.br

Núcleo de Estudos do Trabalho

Economia

Angela Maria
Carvalho Borges

angela.borges@pro.ucsal.br

Núcleo de Estudos em
Biotecnologia e Conservação NEBIC

Bioquímica

Juan Carlos Rossi Alva

juan.alva@pro.ucsal.br

Comunicação

Sônia Regina de
Araújo Caldas

O LINHA é um grupo de pesquisa que busca promover produção de conhecimento nas áreas de neurociências e desenvolvimento humano. As áreas de interesse e
pesquisa incluem neurodesenvolvimento, estudo das habilidades socioafetivas e da cognição humana, contextos ambientais, epigenética, avaliação neuropsicológica,
interlocuções entre os campos da saúde e educação e processos de inclusão. Em interlocução com áreas afins como educação, saúde pública e artes, o LINHA busca
oferecer e criar metodologias para a intervenção e promoção das habilidades socioemocionais e cognitivas, visando fomentar a inclusão social e a promoção da saúde.
As ações buscam possibilitar debates e diálogos ativos entre corpo docente, discentes e sociedade.

Destina-se ao estudo da área da Tributação e Finanças Públicas, numa perspectiva crítica, empírica, multidisciplinar, histórica e comparada. Visa abordar a relação
Estado-contribuinte; as relações financeiras entre os distintos Entes da Federação dentro do atual Sistema Constitucional Tributário; o Orçamento Público e de sua
relação para com a formulação e implementação das políticas sociais. Está aberto a professores, estudantes e profissionais das distintas áreas do conhecimento, do
Brasil e do Exterior, em especial das áreas do Direito, Economia, Sociologia, Serviço Social, História, Contabilidade, Arquitetura, Geografia, Saúde, Administração e
áreas correlatas.

Núcleo de Análise em Direitos
Humanos e Alteridade

Núcleo de Estudos em
Comunicação - NEC

O GEPEFEL propõe levantar perguntas científicas para responder de forma sistematizada e em determinada lógica, a produção científica voltada ao desenvolvimento
da área. As linhas de estudo e pesquisa que também se estendem à extensão tem aporte da força argumentativa acumulada sobre as tensões entre os campos das
ciências e a filosofia para afirmar uma prática científica que elege o homem e a mulher para uma sociedade que busca, historicamente, por sua emancipação. O
GEPEFEL propõe contribuir para o desenvolvimento de massa crítica para a área de Educação Física, Esporte e Lazer, considerando as linhas de pesquisa: Educação
Física e Saúde; Educação Física Escolar; e Epistemologia, História, Políticas Públicas, Esporte e Lazer.
O grupo criado em 2009, tem como princípio a ação ensinar/aprender e suas implicações na formação de professores. Desenvolve estudos e investigações com foco
em temáticas como: desenvolvimento profissional docente (inicial e continuada), pedagogia universitária; saberes docentes; processos de ensino e aprendizagem;
avaliação da aprendizagem; inovação pedagógica; trabalho docente e trabalho pedagógico. O objetivo é aprofundar os estudos nos campos teóricos que permeiam os
processos formativos de professores/as, visando o desenvolvimento profissional docente tanto na educação básica como na educação superior, bem como a atuação
em diferentes contextos educacionais através de organização de núcleos temáticos de pesquisa.
Grupo recentemente formado, em 2016, por pesquisadores interessados em utilizar a teoria de Psicologia Analítica de Jung na análise de temáticas familiares. Foi
organizado a partir de uma pesquisa sobre conjugalidade, já em andamento, aprovada pelo Comitê de Ética da UCSal. Presume-se que a adesão a tal grupo implique
em conhecimento da teoria que lhe dá sustentação.

sonia.caldas@pro.ucsal.br

O NEC procura desenvolver pesquisas na interface dos estudos culturais, comunicação, publicidade e propaganda, consumo e mídia com o objetivo de observar o uso
das comunicações publicitárias e as interferências das linguagens verbais e não-verbais utilizadas, nas representações da Bahia nas capas e embalagens dos livros de
autoria de Jorge Amado e nas propagandas de turismo sobre a Bahia. Também investiga e analisa as pesquisas sobre a mídia elaborada pelos profissionais e clientes
no mercado de Salvador, e ainda a comunicação integrada organizacional, sempre considerando a situação discursiva (linguagem em uso) como elemento
determinante da produção de sentido, provocando a reflexão sobre as consequências destas comunicações e pesquisas na cultura baiana e metonimicamente
brasileira.

Núcleo de Estudos em Saúde e
Cidadania

Serviço Social

Ana Maria Fernandes
Pitta

Núcleo de Estudos sobre
Direitos Humanos

Serviço Social

Antonio Carlos da
Silva

antonio.c.silva@pro.ucsal.br

Nucleo de investigação em
Ensino de Matemática e suas
Tecnologias

Matemática

Maria das Graças
Auxiliadora Fidelis
Barboza

maria.barboza@pro.ucsal.br

Núcleo de Justiça Restaurativa e
Práticas Restaurativas

Direito

Isabel Maria Sampaio
Oliveira Lima

isabel.lima@pro.ucsal.br

Núcleo de Pesquisa em Processo
Constitucional e Direitos
Fundamentais

Direito

Dirley da Cunha
Júnior

dirley.junior@pro.ucsal.br

Núcleo de Pesquisa sobre o
Envelhecimento

Saúde Coletiva

Joana América Santos
de Oliveira

j.america@terra.com.br

Observatório da
Subsidiariedade: Políticas
públicas e a sociedade civil na
concretização de direitos

Direito

Thais Novaes
Cavalcanti

thais.cavalcanti@pro.ucsal.br

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO
ESCOLAR

Educação

Kátia Oliver de Sá

katia.oliver@pro.ucsal.br

Promoção da Saúde (PRÓSAÚDE)

Saúde Coletiva

Erika Pedreira da
Fonseca

erika.fonseca@pro.ucsal.br

Psicologia e Processos Clínicos

Psicologia

Júlio César Diniz
Hoenisch

julio.hoenisch@pro.ucsal.br

Questão Social, Estado e
Sociedade civil

Serviço Social

Maria de Fátima
Pessôa Lepikson

maria.lepikson@pro.ucsal.br

Salvador: transformações e
permanências

Planejamento
Urbano e
Regional

Pedro de Almeida
Vasconcelos

pedro.vasconcelos@pro.ucsal.br
maria.flexor@pro.ucsal.br

Letras

Liliane Vasconcelos
de Jesus

Temporalidades urbanas

ana.pitta@pro.ucsal.br

liliane.jesus@pro.ucsal.br

Criado para atender uma abordagem interdisciplinar sobre Direitos Humanos, desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e mobilidade, contemplando rede de
produção e difusão de conhecimento (Programas de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania e em Família na Sociedade Contemporânea). Objetiva
compreender o atual estágio da crise estrutural do capital e suas idiossincrasias frente ao paradoxo da Modernidade. Deste modo, considera investigações sobre
agendas, instituições e promoção/diálogos sobre Direitos Humanos, políticas públicas e justiça cruzando fronteiras disciplinares e difundindo o pensar para além das
estruturas formais.
Contempla estudos e pesquisas relativos ao ensino de Matemática (e suas) com a utilização de novas tecnologias. O principal objetivo do Núcleo consiste em
investigar e estudar as dimensões teórico-metodológicas que permeiam os processos de formação dos professores de Matemática, considerando o uso de novas
tecnologias na sala de aula e suas interferências na prática de professores e na aprendizagem dos estudantes. Dentre as dimensões contempladas pelos estudos,
encontram-se as relativas à formação inicial e continuada dos professores em seus diferentes processos, os limites e potencialidades da parceria universidade/escola,
a formação do professor de Matemática e sua relação com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

O Núcleo objetiva a discussão dos aspectos fundamentais em derredor do Processo Constitucional e dos Direitos Fundamentais, buscando apontar as alternativas e soluções
juridicamente possíveis no tocante à "efetivação" dos Direitos Fundamentais, em especial dos Direitos Sociais, e a identificar os meios processuais adequados e expeditos para a
otimização desses Direitos, com vistas a garantir as condições de existência mínima e digna de todos (o "mínimo existencial") e, em consequência, a proporcionar a plena "inclusão
social". O grupo está aberto à integração de estudantes e alunos pesquisadores dos cursos de graduação e pós-graduação da UCSAL e UFBA.
A atuação de um grupo de pesquisa na área do Envelhecimento Humano, possibilita ações sistemáticas junto à população idosa, além de favorecer a formação dos
estudantes, a produção acadêmica e intelectual. Os impactos de uma ação articulada envolvendo a pesquisa e a intervenção junto a este segmento populacional têm
origem na promoção da saúde, na prevenção das DCNT's e na identificação dos fatores de riscos a elas associados, considerando-se o envelhecimento ativo e
saudável, com consequente qualidade de vida na velhice. Assim, objetiva-se o desenvolvimento de estudos com foco nos aspectos relacionados à epidemiologia do
envelhecimento, à promoção do envelhecimento saudável, ao envelhecimento bio-psico-social e ambientes favoráveis ao envelhecimento ativo.

O Grupo de Pesquisa PRÓ-SAÚDE promove estudos e pesquisas sobre aspectos relacionados à promoção de saúde, em uma perspectiva interdisciplinar e inseridos
nos contextos reais da sociedade contemporânea. O grupo é constituído por profissionais, docentes, discentes de graduação e de pós-graduação e técnicos, de
diversas áreas do conhecimento. O PRÓ-SAÚDE busca compreender, de forma complementar, os fenômenos e determinantes dos processos de saúde e adoecimento
humano, e se propõe a criar hipóteses e a analisar os resultados de estratégias utilizadas para a promoção de saúde. O grupo tem reuniões semanais, às quintasfeiras, 13:00 horas, na UNAFISIO, Campus de Pituaçu.

O Grupo de Pesquisa desenvolve pesquisas que buscam identificar e aprofundar discussões sobre a questão social e suas múltiplas manifestações. Enfoca políticas e
programas sociais, de caráter público ou de iniciativa da sociedade civil, voltados para o enfrentamento dessas manifestações. Com esse mesmo propósito tem
enfatizado temáticas relacionadas à pobreza, aos direitos da criança e do adolescente, às políticas sociais e à participação social. Está vinculado ao Programa de
Políticas Sociais e Cidadania/UCSAL.

O grupo de pesquisa Temporalidades Urbanas destina-se ao estudo das representações urbanas em textualidades modernas e contemporâneas que contemplem
imagens narradas sobre a cidade, em especial Salvador. Pelo viés dos estudos urbanos, literários, linguísticos e culturais busca-se investigar de que modo os
discursos que constituem as territorialidades urbanas legitimam para a cidade real um determinada representação, possibilitando desta forma, ampliar o olhar sobre o
imaginário urbano, as experiências urbanas e as diferentes territorialidades existentes na urbe. Com a instituição do grupo, espera-se promover estudos que explorem
as imagens urbanas narradas pela literatura ou pelo cinema produzidas no século XX e XXI.
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