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EDITAL N'47/2020
ABER'LERA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSODE SELEÇÃO - 202]
ALUNO REGUI,,4R - \KGAS REMANESCENTES

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM TERRITORIO, AMBIENTE E SOCIEDADE
PPGTAS

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALA:A.DOR
-- UCSAL no
uso de suas atribuições, toro público a abertLua das inscrições pata o Processo de Seleção dos/as
candidatos/as ao Programa de Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade -PPTAS - VAGAS REMANESCENTES,
nos Cursos de Mestrado e Doutomdo regulannente

aprovado pela CAPES / MEC, para respectivamente,l (uma) turma de 13 (treze) ahmospara
mestrado e l (uma) de 07 (sete) alunos para doutorado. O híck) das aulasestá previsto para nnrço
de 202 1, na ion-nadeste Edital e das Normas Con-plenxntares que venham a ser baixadas.

1. DOSOBJETIVOS
Os Ctusos de Mestmdo e Doutorado do Programa de Pós-Gmduação em Território,
Ambiente

e

Sociedade

-

PATAS

tem

pol

objetivo

criar

competências

acadêmicas,

interdisciplinares e multÉetorjais, contribuindo pata o avanço do coiüecimento teórico,
metodológico e prático sobre questões relacionadas ao planeamento, gestão desenvolvinxnto do
temtório urbano, rural e regional, e para a Êonu:nção de docentes, pesquisadores e proâssionals
qualificados, com pensanEnto crhco e capazes de atuar de forma sociahr)ente e alnbientajmente

responsávele eng4ada, em setorese contextos instihcionais variados.

2. DAS LINHAS DE PESQUISA,ÁREAS TEMÁTICAS e NUMERO DE VAGAS
PORAREA
O Mestrado ou Doutorado em Território, Ambiente e Sociedadeserárealizadocom
observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as especiHcações relativas ao Progan-n:

Linhal

Sociedade, polítk;a, llistória e cultura em dii)ânaiçasterritoriais e ambientais

Linha2

Tecnologias,gestõesorganizack)naus,
social e plandanrnto: desenvolvimentoe

conservação da naMeza

Em cada uma dessas duas gmndes linhas, os(as) docentesdesenvolvemsuas
pesquisasa partir de trajetórias acadêmicaspróprias . As linhas e interesses de pesquisa,
assim como as vagas para orientação de projetos de cada docente estão apresentadas nos

ANEXOSlell.

l

n Aq iNqfR if'í)Fq

3.1. Poderãocandidatar-se
ao Processode Seleçãopara o cluso de Mestrado em
Te rritório, Ambiente e Sociedade portadores(as) de diploma de curso superior, graduação plena
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ou de graduaçãotecnológkla,devidamenteregbtrado(a)na ionm autorizadapelo Miüstéiío da
Educação do Govemo do Brasil ou pelas Universidades que o emitirem, nos tenras do art. 48 da
Lei 9.394, de 20/12/1996, ou, excepck)nalnrnte, declaração de conchisão ou de provável
concluhte, com a data prevista para conchisãodo curso, emitida pela instituição.

3.2. Poderão candidatar-seao Processo de Seleçãopara o curso de Doutorado em
Território,

Ambiente

e Sociedade portadores de diploma de gaduação plena ou tecnológica,

além do Dbloma de Mestrado, devidamente registrado na torna autorizada pelo Mirüstério da

Educaçãodo Govenaodo Brasaou pelasUniversidades
que o enüirem,nos tenros do art. 48 da
Lei 9.394, de 20/12/1996,ou, excepcionahnente,
ata de Densa de Mesüado ou de provável
concluinte, com a data prevbta para conchlsão do curso, emitida pela instituição.

3.3. As inscrições serão realizadas sempre pela INTERNET, através do site:
1llb):#llQQsierQ.ucsaLbi:/stricto-.sensu.
Após a eÊetivaçãoda inscrição e pagalmnto da taxa o(a)
candidato(a) deverá enviar para o e-mail matricula.strictosensu@ucsal.br, a documentação
constante nos itens 3.4.1 ao 3.5, em PDF, deforma selnrada e iüntificada.

3.4 Exigir-se-á, para a inscrição,a seguintedoclurlentação
3.4.1. Cópia do diploma de graduação plena ou de graduação tecnológica, reconhecida
pelo MEC, ou declaração de conchJsãoou de provável concluinte, com a data prevista para

conchlsão do curso, emitida peh institukão. O(A) candidato(a) aprovado(a) perderá o
direito à vaga se, na data da lnatrícuja, não apresentar documento de conchJsão em período

de valklade ou o diplolrn de graduaçãoplena ou de graduaçãotecnológica,reconhecido
pelo MEC.
3.4.1.1.

Cópia

do histórico escolar do pulso de Waduação plena ou de graduação

tecnológica;

3.4.2.2 cópia do diplorm de Mestrado, obtido em curso reconhecidopeia CAPES/MEC
devidamente iegístrado, convalidado e/ou de tmiversidade estrangeira a crhério da comissão

de seleção,ou ata de Defesade Mestrado ou de provável conchlinte,com a data prevista
para conchisão do curso, emkida pela instituição.O(A)candidato(a) aprovado(a) perderá o
direito à vaga se, na data da luntrbuJa,não apresentaro diploma de Mestrado reconhecido
pelo MEC/CASES (para candidatos ao DOUTORADO).

3.4.2.3 cópia do histórico escolar do curso de Mesüado (pam candidatos ao
DOUTORADO);
3.4.4. Cópia do Registlo Geral de IdentiÊcação/RG
3.4.5. Cóph do CPF caso não conste no documento de identidade
3.4.6. Conlprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 2 10,00 (duzentos e

dez reais) para o Mestrado e R$ 270,00 (duzentose setentareais) para o doutorado;
3.4.7. 0 1 (urna) coto recente3 x 4;
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3.4.8. Curral//o /erres, gerado na pjataÊomlaLAJES
3.4.9. Formulário contendo anteprqeto

do CNPq (httpy/lattes.cnpq.br);

indicando o tens de pesquisa (rigorosamente

como indicado no nndelo dkpombilizado no site). O(A) candidato(a) deverá enviar duas
cópias do anteprojeto , sendo apenasuma delas identificadacom o nome do(a) autor(a). O

texto deve observaras normasvigentesna ABNT e segui o âomnto sugeridopelo
Programa. O(A) candidato(a) deverá atentar para o nível de qualidade académica da
súmula do seu prometo, requisito {imdainental à seleção para ingresso no Ptogaina;

3.4.10.Anteprojetode Doutoradoque deveráconterde modoexplkitoa tesea ser
defendida, G evidenciar o nível de maturidade académica-cientíõca do(a) seu autor(a);

3.4.11. 01 (uma) via do lesuím da dissertaçãode Mestrado (para candidatura ao
Doutomdo).
3.4. 12. O(A) candidato(a) deverá identi6car entre os docentes e sins respectivas áreasde
pesquisa aqueles a que seu anteproleto/prometotenha aderência . Deve, assim, buscar e
hdicarjunto ao coito docente do progarm aquelesque possuam trajetórias acadêmicasde
pesquisa a que seu anteproleto/prometose relacione. Sugere-se brtelnente que o docente
sqa contatado através do c-mail disponível no site MD;#noosíêro.ucsaLbl7$!riçitQ
sçwu a
âin 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 sugere o nome de pelo menos dois prováveis orientadores. O colegiado do
Programadecidirá o(a) orientador(a) a partir dessasindicaçõesno cômputo de vagas;
3.5. As pessoas com necessidadesespeciais inscritas no processo seletivo serão
asseguradas condições

adequadas para a sua participação.

Para que isso possa acontecer,

necessário se hz que o(a) candidato(a) envÉ uin e-imil para matricula.stüctosensuú@ucsal.br ,
ilúornlando quais recursos se hzcm necessáriospala sua participação no processo selctivo, até a

data prevista para encenaímnto da inscrição. O(a) candidato(a) com necessidadesespeciais
precisará apresentarno ato da inscrição, além da docLnnentaçãoprevista no item 3.4., laudo médico
atestando sua deficiência"
4.

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

O Processo Seletivo será realizado por Condssãode Sejeçãodesignadapelo Colegiada do
Programa e pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

5.

DA HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Scleção encanliíülará ao Pró-Redor de Pesquisa e Pós Graduação o
resultado para a homologaçãodos pedidos de inscrição âomluladosno período estabelecido,sendo
hdeteddos aquelesque não atenderemàs disposkões deste Edital e das Nonnas Complementares

que venhama se] baixadas.
5.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG publicará, no site
htto7/noosÊero.ucsal.br/strLto-sensiu ato homologatórto dos pedidos de inscrição que teíütam
ctunprido com os requküos exigidos por este edital
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6. DAS \KGAS
Fica estabelecido o número máximo de 13 (treze) vagas para o curso de Mestrado, e 07
(sete) vagas para o curso de Doutorado, sendo 03 vagas para altulosestrangeirospara os cursos de

Mestrado e Doutorado em Território, Ambiente e Sociedade que terá início no mêsde março
de 2021. Todas as atividades acadêmicasdo curso (exceto disciplinas optativas curvadas
em outros programas) acontecerão no Campus de Pituaçu da Universidade Católica do
Salvador sito na Av. Prof. Pinto de Aguçar n' 2589, CEP: 41.740-090, Salvador Bahia, cona
a possibilidade de oÊerecmlentode disciphlas em Êorrnatovirtual as quais serão providas com
estrita observância deste Edital e das Nomes Complementares que venham a ser baixadas. O
reginE de aulas para a turma ingressanteno primeiro semestrede 2021, oconendo semprede
segullda à sexta beira, com alças no tunlo preÊerencblmente vespertino.
7.

DOPROCESSODESELEÇÃO

O Processo de Seleção constará de 01 (lama) hse eliúaatória e classüicatória (com duas

avaliações)- para provinnnto de vaga em qtmkluer dos dois cursos sfrícro se/zsu.
7.1 A primeira avaliação con)preenderá
7.1.1 A avaliação do anteprojeto

de pesquisa (nEstrado)

e do prometo de pesquisa

(doutorado), avalbdo por dob docentes. Aos anteproJetos e proJetos será atribuído peso 4;

7.2 A segunda avaliação do Processo Seletivo (mestrado e doutorado) compreenderá a
realização de entrevista indMdual dos(as) candidatos(as),versando sobre a carta nntivack)nal e o

anteproleto
de pesquisa
no caso de mestrado
e prometo
de pesquisa
e memorialno casodo
doutorado,

com destaque ao referencial teórico utilizado, elenentos do Cturícüo Latões, 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
realizadas de modo virtual utilizando o Google Meet. 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 mínimada médh das 2 (duas) avahçõcs é 7,0 (sete)
7.4 A média final será calculada, de acordo com a seguintefórmula

(Nota da I' avahção x4) + (Nota da 2' avaliação x 6)
10
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7.5 Cakuhda a n)édh anal de cada candidato, proceder-se-á à classiâcação]lo processo
seletivo, pela ordem decrescentedas médias finais por eles obtidas, até o limite de vagas
estabelecido por curso (nnstiado e doutorado), coníiolme indicado neste Edital

7.6 Para desempatedos candidatos(as)no processoclassiHcatório
de que trata o item
precedente,serãoadotados, pela ordem, os seguintescrkérios:
7.6.1 Maior média na segtmdaavalhçào (entrevista);
7.7 As notas dos anteprojetos de mestrado e projetos de pesquisa de doutorado serão
atribuídassegundoitens 7. 1 a 7.6. 1 deste Edital
7.8

A

Pró-reitoria

de

Pesquisa

e

Pós-Graduação

divulgará

o insultado

no

site

final classiHcatório

coiúomleitem 8.
7.9 Tendo em vista a atribuição dos orientadores aos candidatos seleck)nados,a Comissão

de Seleçãoencaminhará
ao Colegiadado PPGTAS a IÉtados candidatosselecionados
paraque
procedaa análiseda aderênciatemáticado anteprojeto(nKstrado)ou do Prometo
(doutorado)as
linhas de pesquisa do Piogranaa, à capacidade de orientação e à afinidade com a temática proposta
pelo(a) candidato(a).

7.10 A prova de línguaeshangeimpode ser realizada,posteriormente(até o 3 scnnstre
cursado)

ou comprovada

via entrega,

de comprovante

de proíkiência

instrumental

em língua

esüangeira devídalmnte autenticado por instituições certiÊcadoras (Inglês: TOEFL ou IELTS;

Espanhol:
DELE; e Francês:DELF,DALF ou TCF). Paracandidatos/as
estrangeiros/as
será
cobrado o teste de proficiência em língua porhiguesa, o CELP/Bus (ver em
http #porbl

inep. gov.br/acoes- internacionais/celpe-boas).

7.11 A prova de água estrangeira(inglês,espaiüol ou 6ancês), constituir-se-á de tradução
]ivre de lün texto sobre a tenlátLa do curso, sendo permitido o uso de diciollárk) mlpresso. Nesta
íàse, o candidato ao !!!esludQ realizará prova de l(unn)

língua estrangeira(com duração de até 3

horas), sendo a nota mínmla 7,0 (sete). O candidato ao lle!!!emde realizará 2 (duas) provas
referentesàs duas línguasestrangeirasescolhidas,observado o critério de lun texto de até 2(duas)
páginassobre a temáticado curso para cada h)gua ein exame,com duração de até 4(quatro) horas
para ambasas provas, sendo a média mínima7,0 (sete), para aprovação.

8. DO CRONOGRAMA
As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o ülbio das aulas serão
realizadosde acordo com o seguintecronograma:

Data

Até 29/01/2]
(sexta-fe im)

Horários

Atividades
hlscHção para seleção de mestrandos e doutorandos
realizada por email
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03/02/2]
(quarta-feim)

Até às 18h.

08 a 12/02/21

08:30 às 11:30h.

(segunda-feira
a sexta-feira)

14 às 17h.

18/02/21

09:00hàs12:00h

(quinta-feim)

18/02/2]

Até às 18h

(quinta-fedia)

Publicação de ato hoimlogatórk)
inscnçao.

dos pedidos de

EntrevistasindMduaisrealizadasvia Goog/e A4eef.

Rctuaião da comissão de seleção cona o colegiado do
curso para a definição do resultado final.

Divulgação do
classiâcação,

resultado

httn WnoosÊero .ucsaLbr/strtto-

fil-nl, em
no

ordem

de
site

sensLdnoticias/nrocess

os-seletivos.

19/02/202]

Até ás 23h59min

(sexta-fe ira)

Prazo para interposição de recurso à Pr6-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação relativa ao resLütadodo
processo
se]etivo,
lnatricub.stiictosensu@ucsaLbr.

22/02/2]

08:30h.às 12h.
14h. às 16:30h.

(terça-feira)

e-mail

Reunião da Comksão de Seleção pala análise dos

recursos e encaminhamentodos pareceres à

(segunda-feim)

23/02/21

via

Até às 18h

Pró-reitora de Pesquisae Pós-Graduação.

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e
homok)cação do resultado final do Processo de
Seleção, com seu consequente encerramento na
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
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25 a 26/02/2]
(quinta-feira e
sexta-fe ira)

Matrícula dos 13 primeiros classificados na Seleção

para o mestrado e dos 07 primeiros classificadosna
seleção pata o doutorado.

N'março
/202]

liúcio das aulas.

8.1. É de respomabilidadedo candidato iní)miar-se sobre o dia, o horário e o local de
todas as etapas do processo seletivo que exÜamsua presença, fkica ou virtualmente.

9.DACI,ASSIFICAÇÃOECONVOCAÇÃO
Os(As) candidatos(as)serão classi6cadosna forma do item 7.5 deste Edital e convocados
na estrita ordem de classifkação até o preenchimento das vagas estabelecidas.
9.1. Os(As) candidatos(as) classiâcados(as) e não convocados para a rnatrbula do

semestreinLhl do curso poderão ser convocados para matHculaaté o início das aulasdo selnesbe
corrente, em caso de eventual desistência.

9.2. Os recursos interpostos contra a chssihação serão analisadospela Comissão de
Seleção,desde que apresentadosdentro do prazo de até 48 horas da divulgaçãodos resultados.

9.3. A Pró Reitoriade Pesquisae Pós-graduação
submeteráà honnlogaçãodo Reitoro
resultado classibcatório í$nalapós a decisão dos recursos, se houver.

9.4. Quando houver disponibilidade de babas de estudo concedidas pelas agências de
Êonxnto e que devem ser utilizadas para pagamento do curso, estas serão apenas oferecidas em

núnlelo exato àquele disponibilizadoe para ahmos regulamlenteaprovados e maüictüados,e
seguindorigorosaimnte a ordem de classi6caçãodesta seleção,sendo este o único criério de
concessãode bolsa, não sendo pennitida a adesão para candidatos(as)que possuamquakluer tipo
de vhculo einpregatício,ou quakluertipo de renda comprovadano ato da candidahua.As bolsas
que porventura

sejam disponibilizadas, apenas poderão ser solicitadas por candidatos(as)

aprovados(as)no nnsnn senrstre e atendendoo Edital especího da agênch de Êonlento.
10.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION.MS

10.1 Para a realizaçãodo curso do Programade Pós-Graduaçãode que trata este Edital
o(a) candidato(a) cjassi6cado(a) finnalá, no ato da matrbuh, na condição de CONmANTE,
com a Universidade, como CONFIADA,
Contrato de Prestação de Serüços Educack)naif,
comprometendo-se pelo paganrnto das parcelas que implicam o seu respectivo pulso.

l0.2 0(A) candidato(a) ckssMcado(a) no processo seletivo para hgesso no Mestrado,
objeto deste Edital deverá efetivar sua matrkula nEdiante assinaturado Contrato de Prestaçãode
Serviços Educack)naus,através do qual compromete-se a pagã.r 24 (vinte e quatro) parcelas
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mensais,i8iais e sucessivas,
no valor de 24(vinte e quatro) parcelasmensaise sucessivas,
no
valor de R$ 1.588,00 (hum mil, quiíüentos e oitenta e oito reais), devendo se] reajustadas na lomn

da legislação pertinente.

Parágrafo único. O pagaiunntoda prinnira parcelaserárealizadono ato da mlatrícuja,
por
imite de Cartão de Crédito ou Débito, das operadorasaceitaspela Universidadeou boleto
bancário, realizados de lonlaa onhle no portal do aluno.

l0.3 0(A) aluno(a) que não apresentara sua dissertação no prazo de 24 mesesprevisto

para conchlsãodo Mestrado contadosa partir do inLio das aulas,e quc tenha seu prazo de
conchisãoprorrogado pelo Colegiada por até seismeses,nos tenlns estabelecidosno regulamento
do Mestrado, ficará com a obrigação de pagar as parcebs mensaisadicionais,até o final da defesa,
no vak)r de R$1.588,00 (hLanmü, quinllentos e oitenta e oito reais. O não cluilprirnento do prazo
para conchJsãoacarretará no desligamentoautomáticodo plogranla.
l0.4 0(A) candidato(a) classificado(a) no processo seletivo para ingressono Doutorado,
objeto deste Edital deverá e$etivarsua mlatrkuh nndiante assinaturado Contrato de Prestaçãode
Serviços Educacionais, através do qual col-rlpromcte-se a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais, iguaise sucessivas,R$2.267,00 (dois mil, duzentos e sessentae sete leais), devendo ser
reajustadasna forma da legislaçãopertinente.
Parágmfo único. O pagamentoda primeira parcela será realizado no ato da irntrícuja, por

meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadorasaceitaspela Universidadeou boleto
bancário, realizados de lomba anule no portal do aILUlo.

l0.5. O(A) altulo(a) que não apresentara sua tese no prazo de 48 imses previsto para
conchlsão do Doutorado em Território, Ambiente e Sociedadecontados a parto do início das aulas,
e que tenha seu prazo de conclusão ptonogado pelo Colegiado por até seis meses, nos termos
estabelecidosno regulanwnto do Doutorado, íkará cona a obrigação de pagar as parcelasmensais
adicionais, até o íirul da densa, no valor de R$2.267,00 (dois mil, duzentose sessentae setereais).
O não cumpriímnto do prazo para conclusãoacanetará no desjigarmnto automáticodo progrann.
10.6. O(A) ah.mo(a)maüiculado(a) no Mestrado ou no Doutorado se obriga a realizarsua
matrículaacadêmba e ânanceiraa cada senrstre, não podendo renova-h se louvei i)admlpleinento
dc quajqucr iwnsalidade no sennsüe e/ou débitos anteriores.

l0.7 A Universidadepartkipa do Sistenn de Cotas de Boca para os prmniros colocados
na seleçãoque respondamàs exigênciasda FAPESB e do CNPq, que as concedem,bem corra
dispõe de política de abonos e descontos para pagamentoantecipado do sellwstre, do ano, e do
curso total para o seu corpo docente e alwaos egressos da Institukão, coníiorme orkntação
publkada no site da pós-graduação UCSAL

1].

DASDISPOSIÇOESGERAIS

A Reitoria da Universidadepoderá publicar Edital Complementarque veiüa a ser
necessárk)à regular implantaçãoe âmcionan.untoqualitativo dos cursos de Mestrado e Doutorado

cm Território, Ambiente e Sociedade,inclusiveno que concemcà ampliaçãode vagase ao
provimentode vagasremanescentes
de ahDaos
regulares.

U
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11.1. Vagas,por discípula optat&a, ainda existentesapós a matrblü nos clusos de
Mestradoe Doutoradoem Território, Ambiente e Sociedade,cujo processoseletivoestá
regulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS, após o
encerraimnto das matHculasdos chssi6cados.
11.2. Os(As) candidatos(as) reprovados(as) e/ou não classMcados(as)deverão ret#ar os
documentos entreguesno ato da inscrição, no prazo máximo de até 60 dias, após o enceiTamento
do processo seletivo.TransconHo estepera)do, toda documentaçãoserá descuida.

12.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos onüssos serão submetidos à decisão do Reitor da Universidade

Salvador, 17 de dezembro de 2020
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AN EXO 1: LIN HAS DE PESQUISA EAREAS DE INTERESSE

LINHAS DE ÁREAS DE l NTERESSE

DOCENTE

PESQUISA

Prof. Dr. Amilcar
Baiardí

Linha 2

Tendência mundial das cidades se tornarem autónomas na
geração de energia, captação de água e produção de alimentos,
além da possibilidadede fomentar a expansãoda áreaverde,
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

Profa.
Dra.
Cristina
Mana
Dacach
Fernandez
Marchi

Profa.
Cristina
Macêdo
Alencar

Dra.
Mana
de

Tecnologias, instituições jurídicas e gestões organizacionais e
sociais de planejamento para desenvolvimento e conservação da
natureza.

Intercessão entre a problemática ambiental dos resíduossólidos
Linha 2

e a inclusão social, tomando-se como recursos potenciais as
possibilidades includentes de empreendedorísmo social, o
instrumental do gerenciamentoambiental e de novos negócios,
e o caráter público
saneamento básico.

Linha l

Coexistência

rural

dos serviços de gerencíamento

urbana

na vida

coüdiana

de

cidades

do

e

municípios; problemáticas agrária e ambiental de povos
tradicionais; territorialidades, saberes e espiritualldades; mundo
rural, educação do campo e educação ambiental; conflitos
territoriais

e socioambientais;

processos

de planejamento

e

dinâmicas socioambientais; metropolização; ecodinâmicas e o
be m vive r.

Profa. Dra. Laila
Nazem Mourad

Linha l

Direito à Cidadee HabitaçãoSocial;Territóriosem resistência;
Planejamento insurgente; Justiçaambiental;
processos de(re)estruturação urbana segregadores em
Salvador; Processos de Gentrificação; processos de

reabilitação em Centros Históricos; Despejos e remoções em
territórios populares; Capital imobiliário no contexto COVID19; Operações Urbanas Consorciadas em Salvador: análise
das novas articulações entre o poder pol éticoe o capital
imobiliário; Política Urbana e instrumentos urbanísticos;
Processos de urbanização em Territórios Populares e
desigualdades sociais no contexto COVAD-19; Comunidades
tradicionais e disputas territoriais.
Profa. Dra. Mama
Piraja Sirva

Linha 2

Analisar as ações e estratégias de gestão e os padrões de
articulação entre agentes públicos e privados na implementação
de arranjos institucionais (grandes projetos) em Salvador e
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Região Metropolitana, bem como ponderar sobre os principais

impactos no sistema de governançae no enfrentamento das
desigualdades.

Profa. Dra. Maya
Constance Manzi

Linhas l e Ecologia política, desenvolvimento agrário, agroenergias,
2
bioeconomias, energias renováveis, reforma agrária, espoliação,

Delaporte

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, epístemologias do Sul.
Prof. Dr. Moacir
Tinoco

Linha 2

Conservação da Natureza, Ecologia e Conservação, Planejamento

e gestão ambiental, gestão ambiental de projetos de
desenvolvimento, gestão ambiental do agronegócio, gestão
ambiental de cidades, Unidades de Conservação- criação, plano
de manejo e gestão, Etnobiologia, Etnoecologia,
Socioambientalismo,
Educação Ambiental,
a Conservação da Natureza

Prof. Dr. Pedro Linha l
de
AI meada
Vasconcelos

Políticas Públicas para

Salvador: transformações e permanências: Contextos históricos
na longa duração; agentes sociais; transformações territoriais.
Teorias sobre as cidades: Autores e textos de diferentes campos
do conhecimento

pensamento

que trataram

geográfico:

das cidades. História

Estudo

da

teórico-conceptual de autores importantes
brasileira.
Profa.
Dra.
Silvana Sá de
Carvalho

Linhas l e Geotecnologiase Planejamento Territorial.

Linha l

Profa

Linha IL

Direito à cidade; política e planejamento urbano; habitação de
interesse social; espaços públicos;
conflitos territoriais e socioambíentais.

Vasconcelos

Imagens e representações
contemporâneas;
imaginário

territórios

Linha l

populares;

da cidade; textualídades
urbano;
conviviabilidade;

territorialidades: identidades: Literatura: Cinema.
Profa Liana

contribuição

para a geografia

2

Profa Aparecida
Teixeira

Líl gane

do

Direito à cidade como conceito e prometopolítico de

transformação da cidade; teorias sobre as cidades;

B'
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conflitos territoriais; movimentos sociais; espaço público:
formas de apropriação e uso; habitação social; análise e

transformação da paisagem;cidade e cultura;
planejamento urbano e regional, centros e centralidades
urbanos.
Prof
Moura

Geraldo

Linha 2

Ecologia e Conservação, Etnobíologia, Meio ambiente e
desenvolvimento.

ANEXOll:VAGASPORORIENTADOR(A)
DOCENTE

VAGASDISPONÍVEIS

Prof. Dr. Amilcar Baiardi

lvaga

Prof. Dr. André Alves Portella

4vagas

Profa. Dra. Aparecida Netto Teixeira
Profa. Dra. Crisüna Marca Dacach Fernandez

2vagas

2vagas

Marcha

Profa. Dra. Cristina Mana Macedo de Alencar

7vagas

Profa Dra Débora CarosLuz da Porciúncula

2 vagas

Prof Gerando Jorre Barbosa de Moura

lvaga

Profa. Dra. Latia Nazem Mourad

4vagas

Profa DraLianaSilvia Oliveira

2vagas

Profa Dra Liliane Vasconcelos

2 vagas

Profa. Dra. Mama Piraja Sirva

5 vagas

Profa. Dra. Maya Constance Manzi Delaporte

6vagas

Prof. Dr. Moacir Santos Ti noco

2vagas
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Prof. Dr. Pedra de Almeida Vasconcelos

2vagas

Profa. Dra. Sílvana Sá de Carvalho

4vagas

