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EDITAL Ne 40/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSODE SELEÇÃO - 2021
ALUNOREGULAR
PROGRAMA DE POS-CRAOUAÇÃO EM TERRITÓRIO, AMBIENTE E SOCIEDADE
PPGTAS

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL, no uso de suas

atribuições, torna público a abertura das inscrições para o Processode Seleçãodos/as
candidatos/asao Programa de Pós-Graduaçãoem Território, Ambiente e Sociedade
- PPTAS, nos Cursos de Mestrado

e Doutorado

regularmente

aprovado pela CAPES /

MEC,para respectivamente, 01 (uma) turma de 20 Cvinte) alunos e 01 (uma) de lO (dez)
alunos. O início das aulas está previsto para março de 2021, na forma deste Edital e das
Normas Complementares que venham a ser baixadas.

l.DOSOB)ETIVOS

OsCursosde Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduaçãoem Território,
Ambiente e Sociedade - PPTAS tem por objetivo criar competências acadêmicas,
interdisciplinares e multisetoríais, contribuindo para o avanço do conhecimento teórico,
metodológico

e prático

sobre

questões

relacionadas

ao

planejamento,

gestão

desenvolvimento do território urbano, rural e regional, e para a formação de docentes,
pesquisadores e profissionais qualificados, com pensamento crítico e capazes de atuar
de forma socialmente e ambientalmente responsável e engajada, em setores e contextos
institucionaisvariados.

2. DAS LINHAS DE PESQUISA, ÁREAS TEMÁTICAS e NUMERO DE VAGAS POR ÁREA

O Mestrado ou Doutorado em Território, Ambiente e Sociedadeserá realizadocom
observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as especificações relativas ao
Programa:

Linha 1 - Sociedade,política, história e cultura em dinâmicas territoriais e
ambientais.
Linha 2 - Tecnologias, gestões organizacionais, sociais e planejamento
desenvolvimento
Parágrafo

único:

e conservação da natureza.
Em cada uma

dessas duas grandes linhas,

os(as) docentes

desenvolvemsuas pesquisasa partir de trajetórias acadêmicaspróprias. As linhas e

f
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interessesde pesquisa,assimcomoas vagaspara orientaçãode projetosde cada
docente estão apresentadas nos ANEXOS le ll.

3. DAS INSCRIÇOES

3.1 Poderão candidatar-se ao Processo de Seleção para o curso de Mestrado em
Território, Ambiente e Sociedade portadores(as) de diploma de curso superior,
graduação plena ou de graduação tecnológica, devidamente registrado na forma
autorizada pe[o Ministério da Educação do Governo do Brasi] ou pe]as Universidades

que o emitirem, nos termos do art. 48 da Lei ne 9.394, de 20/12/1996, ou,
excepcionalmente, declaração de conclusão ou de provável concluinte, com a data
prevista para conclusãodo curso, emitida pela instituição.

3.2 Poderãocandidatar-se
ao Processode Seleçãopara o cursode Doutorado em
Território, Ambiente e Sociedade portadores de diploma de graduaçãoplena ou
tecnológica, além do Diploma de Mestrado, devidamente registrado na forma autorizada

pelo Ministérioda Educação
do Governodo Brasilou pelasUniversidades
que o
emitirem, nos termos do art. 48 da Lei ng 9.394, de 20/12/1996, ou, excepcionalmente,
ata de Defesade Mestrado ou de provável concluinte, com a data prevista para conclusão
do curso, emitida pela instituição.

3.3 As inscrições serão realizadas sempre pela internet, através do site:
htto:/Anoosfero.ucsaj:b!/$!!içtQ $ellsu. Após a efetivação da inscrição e pagamento da
taxa o(a) candidatoCa) deverá enviar para o e-mail matricula.strictosensu@ucsal.br,
com a documentaçãoconstantenos itens 3.4.1 ao 3.5, em PDF,de forma separada e
identificada.
3.4 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

3.4.1. Para candidatura ao Mestrado
3.4.1.1. Cópia do diploma de graduaçãoplena ou de graduaçãotecnológica,
reconhecidapelo MEC,ou declaraçãode conclusãoou de provável concluinte,
com a data prevista para conclusão do curso, emitida pela instituição. O(A)
candidato(a) aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da matrícula, não
apresentar documento de conclusão em período de validade ou o diploma de
graduação plena ou de graduação tecnológica, reconhecido pelo MEC.
3.4.1.2. Cópia do histórico escolar do curso de graduação plena ou de graduação
tecnológica;
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3.4.2. Para candidatura ao Doutorado
3.4.2.1. Cópia do diploma de graduação plena ou de graduação tecnológica,
reconhecida pelo MEC.

3.4.2.2. Cópia do histórico escolar do curso de graduação plena ou de graduação

tecnológica;

3.4.2.3 cópia do diploma de Mestrado, obtido em curso reconhecidopela
CAPAS/MECdevidamente registrado, convalidado e/ou de universidade
estrangeira a critério da comissão de seleção,ou ata de Defesa de Mestrado ou de
provável concluinte, com a data prevista para conclusãodo curso, emitida pela
instituição. OCA)candidato(a)aprovado(a) perderá o direito à vaga se, na data da
matrícula, não apresentar o diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC/CAPES.
3.4.2.4 cópia do histórico escolar do curso de Mestrado;
3.4.2.5 Cópia do Registro Geral de Identificação/RG ou outros documentos que
legalmente o substitua;
3.4.2.6 Cópia do CPFcaso não conste no documento de identidade;

3.4.2.7 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,00
(duzentos e dez reais) para o Mestrado e R$ 270,00 Cduzentose setenta reais)
para o doutorado;

3.4.2.8 uma foto recente 3 x 4;
3.4.2.9

Currícu/o

/alces,

gerado

na

plataforma

LATÕES

do

CNPq

Chttp://lattes.cnpq-br);
3.4.2.10

Formulário

(rigorosamente

como

contendo
indicado

a súmula
no

modelo

indicando

o tema

disponibilizado

no

de pesquisa
site).

O(A)

candidato(a) deverá enviar duas cópias da súmula, sendo apenas uma delas
identificada com o nome doca) autor(a). O texto deve observar as normas
vigentes na ABNT e seguir o formato sugerido pelo Programa. O(A) candidato(a)
deverá atentar

para o nível de qualidade

acadêmica da súmula do seu prometo,

requisito fundamental à seleçãopara ingresso no Programa;
3.4.2.11 0 projeto de Doutorado que deverá conter de modo explícito a tese a ser
defendida, e evidenciar o nível de maturidade acadêmica-científica doca) seu
autor(a);
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3.4.2.12 uma via do resumo da dissertação de Mestrado (para candidatura ao
Doutorado).

3.4.2.13 0(A) candidato(a)deverá identificar entre os docentese suas
respectivas áreas de pesquisa aqueles a que seu anteprojeto tenha aderência
Deve, assim, buscar e indicar junto ao corpo docente do programa aqueles que
possuam trajetórias acadêmicas de pesquisa a que seu anteprojeto se relacione.
Sugere-sefortemente que o docente seja contatado através do e-mail disponível
no site 1lL[D:Z/noQsfer(nicsa].br/stricto-sensu. a fim de que considere o interesse
na orientação do(a) candidato(a) naquela pesquisa, conforme limite de vagas
para orientação por docente (ANEXO ll). O(A) candidato(a) deverá sugerir o
nome de pelo menos dois prováveis orientadores. O colegiado do Programa
decidirá o(a) orientador(a) a partir dessasindicações no cômputo de vagas;
3.5. As pessoas com necessidades especiais inscritas no processo seletivo serão
asseguradas condições adequadas para a sua participação.

Para que isso possa

acontecer, necessário se faz que o(a) candidatoCa) envie um e-mail para
matricula.strictosensu(®ucsal.br
, informando quais recursos se fazem necessários
para sua participação no processo seletivo, até a data prevista para encerramento da
inscrição. OCa)candidato(a) com necessidadesespeciaisprecisará apresentar no ato da
inscrição, além da documentação prevista no item 3.4, laudo médico atestando sua
deficiência
4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do
Programa e pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação.
5. OA HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Seleção encaminhará ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação o

resultado para a homologaçãodos pedidos de inscrição formulados no período
estabelecido, sendo indeferidos aqueles que não atenderem às disposições deste Edital e
das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

Parágrafo único: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçãopublicará, no site
http://noosfero:ucsal.br/stricto-sensu, ato homologatório dos pedidos de inscrição que
tenham cumprido com os requisitos exigidos por este edital.
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6.DASVAGAS
Fica estabelecido o número máximo de 20 Cvinte) vagas para o curso de Mestrado, e lO
Cdez)vagas para o curso de Doutorado, sendo 03 vagas para alunos estrangeiros para os
cursos de Mestrado e Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade que terá início

no mês de março de 2021. Todas as atividades acadêmicasdo curso (exceto
disciplinas optativas curvadasem outros programas) acontecerãono Campusde
Pituaçu da Universidade Católica do Salvador, sito na Av. Prof. Pinto de Aguçar,ng
2589, CEP:41.740-090, Salvador, Bahia, com a possibilidadede oferecimentode
disciplinas em formato virtual, as quais serão providas com estrita observância deste
Edital e das NormasComplementaresque venham a ser baixadas.O regime de aulas
para a turma ingressante no primeiro semestre de 2021, ocorrendo sempre de segunda
à sexta feira, com aulas no turno preferencialmente vespertino.
7. DO PROCESSO DE SELEÇAO

O Processode Seleçãoconstará de 01 (uma) fase eliminatória e classificatória (com duas
avaliações) - para provimento de vaga em qualquer dos dois cursos strícto senso.
7.1 A primeira avaliação compreenderá

7.1.1 A avaliaçãodo anteprojeto de pesquisa(mestrado) e do projeto de pesquisa
Cdoutorado), avaliado por dois docentes. Aos anteprojetos e projetos será atribuído peso
04;

7.2 A segunda avaliação do Processo Seletivo (mestrado e doutorado) compreenderá a

realização de entrevista individual dos(as) candidatos(as),versando sobre a carta
motivacional e o anteprojeto de pesquisa no caso de mestrado e projeto de pesquisa e

memorial, no caso do doutorado, com destaque ao referencial teórico utilizado,
elementos do Currículo Lattes, interesses definidos para pesquisa e motivos com
intenção de opção pelo Programa, atendendo aos dois cursos, tendo esta avaliação, peso
6

7.2.1 Devido ao isolamento social decorrente da COVID-19,as entrevistas

serão realizadasde modo virtual utilizando o GoogleMeet. O link para as
entrevistas será enviado a cada candidato por e-mail (endereço de e-mail
informado no cadastro na inscrição online).
7.3 A nota mínima da média das 02 (duas) avaliações é 7,0 (sete)
7.4 A média final será calculada, de acordo com a seguinte fórmula
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7.5 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no processo
seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, até o limite de vagas
estabelecido por curso (mestrado e doutorado), conforme indicado neste Edital.
7.6 Para desempate dos candidatos(as) no processo classificatório de que trata o item
precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:
7.6.1 Maior média na segunda avaliação (entrevista);

7.7 As notas dos anteprojetos de mestrado e projetos de pesquisa de doutorado serão
atribuídas segundo itens 7. la 7.6.1 deste Edital.

7.8 A Pró-Reitoriade Pesquisae Pós-Graduação
divulgará no site
bEEn:ZZ!!oasbm:!!csal:b!.Zstricto sensu/noticias/orocessos-seletivos
classificatório conforme item 8.

o resultado

final

7.9 Tendo em vista a atribuição dos orientadores aos candidatos selecionados,a
Comissão de Seleção encaminhará ao Colegiado do PPGTAS a lista dos candidatos

selecionados para que proceda a análise da aderência temática do anteprojeto
amestrado) ou do Projeto (doutorado) as linhas de pesquisa do Programa, à capacidade
de orientação e à afinidade com a temática proposta pelica) candidato(a).
7.10 A prova de língua estrangeira pode ser realizada, posteriormente (até o 3 semestre
cursado) ou comprovada via entrega, de comprovante de proficiência instrumental em
língua

estrangeira

devidamente

autenticado

por

instituições

certificadoras

Clnglês:

TOEFL ou IELTS; Espanhol: DELE; e Francês: DELF, DALI ou TCF). Para candidatos/as
estrangeiros/as será cobrado o teste de proficiência em língua portuguesa, o CELP/Bus
(ver em http://portal.inep.gov-br/acoes-internacionais/celpe-bus).

7.11 A prova de língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês), constituir-se-á de

traduçãolivre de um texto sobre a temáticado curso,sendo permitido o uso de
dicionário impresso-Nestafase,o candidato ao mestrado realizará prova de l duma)
língua estrangeira Ccomduração de até 3 horas), sendo a nota mínima 7,0 (sete). O
candidato ao delilarade
realizará 2 (duas) provas referentes às duas línguas
estrangeiras escolhidas, observado o critério de um texto de até 2 Cduas)páginas sobre a
temática do curso para cada língua em exame, com duração de até 4 Cquatro) horas para
ambas as provas, sendo a média mínima 7,0 (sete), para aprovação.
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8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o início das aulas serão
realizados de acordo com o seguinte cronograma:
Data

Horários

Até 30/10/20
(sexta-feira)

09/11/20

Inscrição para seleçãode mestrandos e
doutorandos realizada por e-mail.

Até às 18h.

Publicação de ato homologatório dos pedidos
deinscrição.

08:30 às 11:30h.

Entrevistas individuais realizadas via Google
Meet.

(segundafeira)

23 a

nltxl'zo
(segundafeira a sexta-

Atividades

14 às 17h.

feira)

30/11/20

14;00h às 17:00h

Reunião da comissão de seleção com o
colegiado do curso para a definição do
resultado final.

Até às 18h.

Divulgação do resultado final, em ordem de
classificação, no site

(segunda-

feira)

04/12/20
(sexta-feira)

httn ://noosfero.ucsal.br/stricto

-

sensu/noticias/orocessos-seletivos.

De

07/12/2020
a

08:30h.às 12h.

Prazo para interposição de recurso à Próreitora de Pesquisae Pós-Graduaçãorelativa
ao resu]tado do processo se]etivo, via e-mail

B

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

REITOjiIA

09/12/2020

14h.às 16:30h.

matricula.strictosensu@ ucsal.br.

08:30h.às 12h.

Reunião da Comissão de Seleção para análise

14h.às 16:30h.

dos recursos e encaminhamento dos pareceres
à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação.

(segundafeira a

quarta-feira)

lO/12/20
(quinta-feira)

Até às18h.

11/12/20
[sexta-feira)

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e
homologação do resultado final do Processo
de Seleção, com seu consequente
encerramento na Pró-Reitoria de Pesquisae
Pós-Graduação.

14a

Matrícula dos 25 primeiros classificados na
Seleçãopara o mestrado e dos 10 primeiros
classificados na seleçãopara o doutorado.

18/12/20
(segundafeira a sexta-

feira)

Início das aulas.

Março / 2021

8.1. E de responsabilidadedo candidato informar-se sobre o dia, o horário e o local de
todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença, física ou virtualmente
9. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Os(As) candidatos(as) serão classificados na forma do item 7.5 deste Edital e
convocados

na estrita
estabelecidas.

ordem

de classificação

até

o preenchimento

das vagas
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9.1. Os(As)candidatos(as)classificados(as)
e não convocadospara a matrícula do
semestre inicial do curso poderão ser convocadospara matrícula até o início das aulas
ciosemestre corrente, em caso de eventual desistência.
9.2. Os recursos interpostos contra a classificaçãoserão analisados pela Comissão de
Seleção,desdeque apresentadosdentro do prazo de até 48 horas da divulgaçãodos
resultados.

9.3. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação submeterá à homologação do Reitor o
resultado classificatório final após a decisão dos recursos, se houver.
9.4. Quando houver disponibilidade de bolsas de estudo concedidas pelas agências de
fomento e que devem ser utilizadas para pagamento do curso, estas serão apenas

oferecidas em número exato àquele disponibilizado e para alunos regularmente
aprovados e matriculados, e seguindo rigorosamente a ordem de classificaçãodesta
seleção, sendo este o único critério de concessão de bolsa, não sendo permitida a adesão

para candidatosCas)que possuam qualquer tipo de vínculo empregatício, ou qualquer

tipo de renda comprovadano ato da candidatura.As bolsasque porventura sejam
disponibilizadas, apenaspoderão ser solicitadas por candidatos(as) aprovadosCas)no
mesmo semestre e atendendo o Edital específico da agência de fomento.

10. DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOSEDUCACIONAIS
10.1 Para a realização do curso do Programa de Pós-Graduaçãoem Território, Ambiente
e Sociedadede que trata este Edital o(a) candidatoCa)classificadoCa)firmara, no ato da
matrícula,

na condição de CONTRATANTE, com a Universidade,

como CONTRATADA,

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, comprometendo-se pelo pagamento
das parcelas que implicam o seu respectivo curso.
l0.2 0CA) candidatoCa) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no Mestrado,
objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se a pagar 24 Cvintee
quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas,no valor de 24 (vinte e quatro) parcelas

mensaise sucessivas,no valor de R$1.588,00(hum mil, quinhentose oitenta e oito
reais), devendo ser reajustadas na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único: O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula,
por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade ou
boleto bancário, realizados de forma online no portal do aluno.
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l0.3 0(A) aluno(a) que não apresentar a sua dissertação no prazo de 24 meses previsto
para conclusão do Mestrado contados a partir do início das aulas, e que tenha seu prazo
de conclusão prorrogado pelo Colegiado por até seis meses, nos termos estabelecidos no

regulamento do Mestrado, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais
adicionais, até o final da defesa,no valor de R$ 1.588,00 (hum mil, quinhentos e oitenta e
oito reais). O não cumprimento do prazo para conclusão acarretará no desligamento
automático do programa.
l0.4 0(A) candidato(a) classificado(a) no processo seletivo para ingresso no Doutorado,
objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, através do qual compromete-se a pagar 48
(quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas,R$ 2.267,00 (dois mil, duzentos e
sessentae sete reais), devendo ser reajustadas na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único: O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula,
por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade ou
boleto bancário, realizados de forma online no portal do aluno.
l0.5. O(A) aluno(a) que não apresentar a sua tese no prazo de 48 meses previsto para
conclusão do Doutorado em Território, Ambiente e Sociedadecontados a partir do início
das aulas, e que tenha seu prazo de conclusão prorrogado pelo Colegiadopor até seis
meses,nos termos estabelecidosno regulamento do Doutorado, ficará com a obrigação

de pagaras parcelasmensaisadicionais,até o final da defesa,no valor de R$ 2.267,00
Cdoismil, duzentos e sessenta e sete reais). O não cumprimento do prazo para conclusão
acarretará no desligamento automático do programa.

l0.6. O(A) aluno(a) matriculadoCa)no Mestrado ou no Doutorado se obriga a realizar
sua matrícula acadêmicae financeira a cadasemestre,não podendo renova-la se houver
inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos anteriores.
l0.7 A Universidade participa do Sistema de Cotasde Bolsa para os primeiros colocados
na seleção que respondam às exigências da FAPESBe do CNPq, que as concedem, bem
como dispõe de política de abonos e descontos para pagamento antecipado do semestre,
do ano, e do curso total, para o seu corpo docente e alunos egressosda Instituição,
conforme orientação publicada no site da pós-graduação UCSAL.

ll.DASDISPOSIÇOESGERAIS
A Reitoria da Universidade poderá publicar Edital Complementar que venha a ser
necessárioà regular implantação e funcionamento qualitativo dos cursos de Mestrado e
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Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade, inclusive no que concerne à
ampliação de vagas e ao provimento de vagas remanescentes de alunos regulares.

11.1 Vagas,por disciplina optativa, ainda existentesapós a matrícula nos cursos de
Mestrado e Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade, cujo processo seletivo
está regulamentado

por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS,

após o encerramento das matrículas dos classificados.
11.2 0s(As) candidatosCas)reprovados(as) e/ou não classificados(as) deverão retirar os
documentos entregues no ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias, após o
encerramento do processo seletivo. Transcorrido este período, toda documentação será
destruída.
11.3 0s casosomissos serão submetidos à decisão da Reitora da Universidade

Salvador,05 de outubro de 2020

U
\

/

Prof. Dra. Sil\rena Carvalho
Reitora

\

M
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ANEXO 1 - LINHAS DE PESQUISA E ÁREAS DE INTERESSE
DOCENTE

LINHASDE

ÁREAS DE INTERESSE

PESQUISA

Prof. Dr. Amilcar
Baiardi

Linha 2

Tendência mundial das cidades se tornarem
autónomas na geração de energia, captação de água e
produção de alimentos, além da possibilidade de

fomentar a expansãoda ál'ea verde, seja por meio de
parques, arborização e ocupação de superfícies de
todo o tipo, inclusive de área edificadas
Prof. Dr. André

Linha 2

Alves Portella

Tecnologias, instituições jurídicas e gestões

organizacionais e sociais de planejamento para
desenvolvimento e conservação da natureza.

Profa. Dra.

Cristina Mana
Dacach
Fernandez
Marcha

Linha 2

Profa. Dra.
Cristina Mana
Macêdo de

Linha l

Intercessão entre a problemática ambiental dos
resíduos sólidos e a inclusão social, tomando-se como

recursos potenciais as possibilidades includentes de
empreendedorismo social, o instrumental do
gerenciamento ambiental e de novos negócios, e o
caráter público dos serviços de gerenciamento do
saneamento básico.

Coexistência rural urbana na vida cotidiana de
cidades e municípios; problemáticas agrária e

ambiental de povostradicionais; territorialidades,

Alencar

saberes e espiritualidades; mundo rural, educação do
campo e educação ambiental; conflitos territoriais e
socioambientais; processos de planejamento e

dinâmicas socioambientais; metropolização;
ecodinâmicas e o bem viver.
Profa. Dra. Laila
Nazem Mourad

Linha l

Direito à Cidade e Habitação Social; Territórios em
resistência; Planejamento insurgente; Justiça
ambiental;
processos de (re)estruturação urbana segregadores
em

B
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Salvador; Processos de Gentrificação; processos de
reabilitação em Centros Históricos; Despejos e
remoçoes em

territórios populares; Capital imobiliário no contexto
COVID-

19; Operações Urbanas Consorciadas em Salvador:
análise

dasnovas articulações entre o poder político e o
capita]
imobiliário; Política Urbana e instrumentos
urbanísticos;
Processos de urbanização em Territórios Populares e
desigualdades sociais no contexto COVID-19;
Comunidades
tradicionais e disputas territoriais.
Profa. Dra.

Linha 2

Analisar as ações e estratégias de gestão e os padrões

de articulação entre agentes públicos e privados na
implementação de arranjos institucionais Cgrandes

Mama Piraja
Sirva

projetos) em Salvador e Região Metropolitana, bem
como ponderar sobre os principais impactos no

sistema de governança e no enfrentamento das
desigualdades.
Profa. Dra. Maya
Constance Manzi

Linhas l e 2

Delaporte

Prof. Dr. Moacir
Tinoco

Linha 2

Prof. Dr. Pedro
de Almeida

Linha l

Ecologia política, desenvolvimento agrário,
agroenergias, bioeconomias, energias renováveis,
reforma agrária, espoliação, processos de valorização,
conflitos territoriais e socioambientais, resistência,
luta pela terra, direito à cidade,movimentos sociais
agrários e urbanos, planejamento insurgente,
descolonização, convivialidade e desigualdade na
América Latina, geopolítica do conhecimento,
epistemologias do Sul.

Salvador: transformações e permanências: Contextos
históricos na longa duração; agentes sociais;
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Vasconcelos

transformações territoriais. Teorias sobre as cidades:
Autores e textos de diferentes

campos do

conhecimento que trataram das cidades. História do
pensamento geográfico: Estudo da contribuição
teórico-conceptual de autores importantes para a
geografia brasileira.
Profa. Dra.

Linhas l e 2

Geotecnologias e Planejamento Territorial.

Linha l

Direito à cidade; política e planejamento urbano;
habitação de interesse social; espaçospúblicos;

Silvana Sáde
Carvalho
Profa. Aparecida
Teixeira

territórios populares;conflitos territoriais e
socioambientais.
Profa. Liliane

Linha l

[magens e representações da cidade; textua]idades
contemporâneas; imaginário urbano;
conviviabilidade; territorialidades; identidades;
[.iteratura; Cinema.

Linha l

Direito à cidade como conceito e prometopolítico de
transformação da cidade; teorias sobre as cidades;

Vasconcelos

Profa.Liana

conflitos territoriais;

movimentos sociais; espaço
público:

formas de apropriação e uso; habitação social; análise
transformação da paisagem; cidade e cultura;

planejamento urbano e regional, centros e
centralidades
urbanos.
Prof. Gerando
Moura
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ANEXOll-VAGASPORORIENTADOR(A)
DOCENTE

VAGASDISPONIVEIS

Prof. Dr. Amiicar Baiardi

lvaga

Prof. l)r. André Alves Portella

4vagas

Profa. Dra. Aparecida Netto Teixeira

2vagas

Profa. Dra. Cristina Mana Dacach Fernandez Marcha

2 vagas

Prosa.Dra. Cristina Mana Macedo de Alencar

7 vagas

Profa Dra Débora Carol Luz da Porciúncula

2 vagas

Prof Geraldo Moura

lvaga

Profa. Dra. Laila Nazem Mourad

4vagas

Profa Dra Liana Silvia Oliveira

2 vagas

ProsaDra Liliane Vasconcelos

2 vagas

Prosa.Dra.Mama Piraja Salva

5 vagas

Profa. Dra. Maya Constance Manzi Delaporte

6vagas

Prof. Dr. Moacir Tinoco

3 vagas

Prof. Dr. Pedro de Almeida Vasconcelos

2 vagas

Profa.Dra.Silvana Sá de Carvalho

4vagas

