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1. Histórico e contextualização do programa 

 

A criação e descrição histórica do Programa de Pós-Graduação em 

Política Social e Territórios, Centro de Artes Humanidades e Letras, possui 

uma estreita relação com a missão da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB) em promover educação superior de excelência, com 

compromisso social, pautada na história, nas tradições e inovações que 

compõem e forjam a vida na Região.   

A contextualização histórica do Programa inclui, necessariamente, o 

cenário de criação da UFRB, sobretudo pelo que representa o seu projeto 

politico-pedagógico, implicado com as histórias, as culturas, as tradições 

africanas, afro-brasileiras e indígenas, que compõem e instituem a Região do 

Recôncavo Baiano. 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi criada pela 

Lei 11.151 de 29 de julho de 2005 desmembrando-se da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), tendo como base a Escola de Agronomia, em um campus de 

Ciências Agrárias, no qual havia um Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas. 

Fruto do Programa de Expansão Universitária, Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a UFRB 

nasceu como parte da política nacional de interiorização do ensino superior 
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federal. A UFRB veio preencher uma lacuna na oferta de ensino superior 

Federal na Bahia, pois até a sua fundação, o Estado possuía apenas uma 

Universidade federal, a Universidade Federal da Bahia – UFBA, cujos campi 

eram basicamente concentrados na capital, Salvador, e um curso de 

Engenharia Agronômica isolado na cidade de Cruz da Almas e um campus em 

Vitória da Conquista. Além da UFBA, existia no Estado um campus com um 

curso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) na cidade 

de Juazeiro, fundada em 2004, com caráter multiestadual, com campi no Piauí, 

em Pernambuco e na Bahia. 

No campo da educação pública na Bahia, ainda existiam, à época da 

fundação da UFRB, mais quatro Universidades Estaduais: Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS; Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB; Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC e Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – UESB. 

De acordo com dados do IBGE de 2019, a Bahia tem pouco mais de 15 

milhões de habitantes, distribuídos em 417 municípios, num território de 

aproximadamente 565 mil km2, sendo o maior estado do Nordeste, tanto em 

termos territoriais quanto em número populacional.  Segundo o Mapa do 

Ensino Superior no Brasil (2019), a Bahia é um dos estados que possui a 

menor taxa de escolarização líquida (que estima o percentual de jovens de 18 

a 24 anos matriculados no ensino superior em relação ao total da população 

nessa mesma faixa etária) do país, 12,0% (maior apenas do que as do Pará e 

Maranhão). Ao todo, o estado possui 136 instituições de ensino superior que 

ofertam cursos presenciais e 48 que ofertam EAD. Juntas essas IES 

concentraram 433,0 mil matrículas em 2017, aumento de 2,5% em comparação 

a 2016, ocupando a  25ª colocação, com um dos piores índices de acesso ao 

ensino superior do Brasil. Dados significativos e que justificam a criação de 

programas de Pós-Graduação no estado e em particular em uma Universidade 

situada no interior. 

O Recôncavo é uma das regiões brasileiras de maior influência da 

cultura africana, somente nessa região, o governo do Estado catalogou mais de 

quatrocentos (400) terreiros de candomblé em 2015. A região teve um papel 

importante na ligação da Capital com municípios do interior, através da 

navegação no Rio Paraguaçu, como também por meio dos trens de 



passageiros e mercadorias. A região foi um dos maiores entrepostos para a 

chegada de negros capturados para o trabalho escravo no País, contribuindo 

para grandes divisões sociais. 

A origem da UFRB se deu a partir de um longo processo de mobilização 

da comunidade local, recebendo apoio de vários sujeitos, tanto do Parlamento 

Federal, como do território do Recôncavo da Bahia. A UFRB nasce, assim, com 

uma concepção inovadora em uma perspectiva inclusiva, ancorada nas 

necessidades e especificidades da região, no tocante a educação superior 

fortalecida no tripé: ensino, pesquisa e extensão. A sua proposta mobilizou de 

forma significativa e incomum vários segmentos sociais do Recôncavo baiano e 

tem atingido a população da região tanto no que se refere ao acesso a 

Universidade, quanto no tocante a produção de conhecimento sobre a região e 

contribuição para o seu desenvolvimento. 

A Universidade adota o modelo multicampi que tem como objetivo 

principal explorar o potencial socioambiental de cada espaço do Recôncavo, 

bem como servir de polo integrador, com centros de estudos nas diversas 

áreas do conhecimento, explorando as culturas locais, os aspectos específicos 

e essenciais da sua organização social e do meio ambiente. 

A UFRB, com sede e foro na cidade de Cruz das Almas, possui 

unidades instaladas nos Municípios de Amargosa, Cachoeira, Feira de 

Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus, totalizando atualmente sete 

(7) centros acadêmicos: Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL 

(Cachoeira e São Félix), Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas 

– CCAAB (Cruz das Almas), Centro de Ciências da Saúde – CCS (Santo 

Antônio de Jesus), Centro de Formação de Professores - CFP (Amargosa), 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC (Cruz das Almas), Centro 

de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS (Feira de 

Santana), Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas – CECULT 

(Santo Amaro). 

Em relação a graduação a Universidade possui sessenta e quatro (64) 

graduações presenciais e uma (1) EAD (Licenciatura em Matemática) com oito 

(8) polos; e na Pós graduação são sete (7) especializações presenciais e 

quatro (4) EAD; duas (2) residências na área de saúde; dez (10) mestrados 

acadêmicos; nove (9) mestrados profissionais e dois (2) doutorados. 



Ao longo de seus catorze (14) anos de existência a UFRB se afirmou em 

decorrência do foco nas políticas de acesso e ações afirmativas associadas a 

busca de formação superior de qualidade. Segundo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2019/2030, o perfil geral dos mais de doze 

mil (12.000) estudantes é de indivíduos majoritariamente do interior da Bahia, 

70% provenientes das classes C, D e E, oriundos de escolas públicas e mais 

de 80% autodeclarados negros e pardos. Esses dados levam a considerar que 

o desafio institucional permanente da UFRB consiste em transformar a 

realidade sócio histórica da região. Além disso, a UFRB recebe um contingente 

expressivo de estudantes, ainda que menor que o anteriormente citado, de 

toda parte do Brasil, por meio do ingresso no Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), e, ainda, da África, sobretudo de Moçambique, a partir de convênios de 

mobilidade internacional. 

Para enfrentar todos os seus desafios, a UFRB tem como missão, 

“Formar cidadãos criativos, empreendedores e inovadores, contribuindo para o 

desenvolvimento social, tecnológico e sustentável, promovendo a inclusão e 

valorizando as culturas locais.” (Plano de Desenvolvimento Institucional UFRB 

2019-2030, p. 17). 

Assim, da história repleta de lutas e resistências, ante as marcas da 

apropriação privada da riqueza socialmente produzida que foi implementado o 

curso de graduação em Serviço Social da UFRB e que já colhe relevantes 

frutos do seu trabalho em 11 (onze) anos de existência. 

A graduação em Serviço Social da UFRB, teve início em 2008 e conta 

com mais de trezentos (300) concluintes entre a primeira turma de egressos 

em 2012.1 até os concluintes de 2019.2, e cerca de 80 % destes são oriundos 

de municípios do interior do Estado, com destaque para o Recôncavo. 

A fixação destes profissionais e de outros, oriundos dos demais espaços 

formativos em Serviço Social e áreas afins da Bahia, em municípios do interior 

é uma realidade vinculada ao processo de municipalização das políticas 

públicas em curso nas últimas décadas. Tem sido reveladora deste cenário, a 

vivência pioneira protagonizada pelo curso de Serviço Social da UFRB através 

do projeto CAPACITASUAS, que visa formar profissionais no âmbito da Política 

de Assistência Social e atingiu  aproximadamente quatro mil  (4.000) técnicos 

desde 2014, dentre estes: assistentes sociais, psicólogos, advogados, 



pedagogos, gestores e conselheiros da PNAS – Política Nacional de 

Assistência Social /SUAS – Sistema Único de Assistência Social, em todos os 

417 municípios do Estado da Bahia.   

A necessidade de qualificação de profissionais ante a dinâmica da vida 

social e as mudanças nas políticas que exigem aprofundamento teórico e 

investimento em pesquisa impulsionam e reafirmam a importância da 

implantação do mestrado em Política Social e Territórios.   

No Centro de Artes, Humanidades e Letras existem cinco (5) programas 

de pós- graduação, Programa de Mestrado em Ciências Sociais, criado em 

2010; o Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos 

Indígenas, criado em 2013;  Mestrado em Comunicação, criado em 2017; 

Mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural, criado em 2018 e o Mestrado 

de Política Social e Território, também com início em 2018. 

O Mestrado acadêmico em Política  Social e Territórios durante o seu 

primeiro ano de funcionamento tem estabelecido diálogo constante com os 

demais programas  existentes, particularmente no Centro de Artes  

Humanidades e Letras, observando  as especificidades da relação entre 

Serviço Social e Políticas Sociais com o escopo de fortalecer o debate onto-

social-materialista no universo acadêmico e nas particularidades que envolvem 

os territórios do Recôncavo da Bahia. 

Há que se ressaltar que no percurso histórico do Serviço Social no 

Brasil, identifica-se que a produção do conhecimento, de fato, intensificou-se a 

partir do final dos anos 1970 do século passado e se encontra diretamente 

relacionada com a emergência dos primeiros cursos de pós-graduação em 

Serviço Social; a uma mudança de valores e paradigmas na profissão, com um 

novo marco conceitual e ideopolítico para a direção da categoria profissional. 

Os Programas de Pós- Graduação constituíram espaços férteis e 

essenciais para que ocorresse esse desenvolvimento da produção do 

conhecimento na área. Considerando-se o processo de amadurecimento dessa 

profissão ainda tão jovem, a pesquisa e a produção de conhecimento são um 

importante marco. Entretanto, esse desenvolvimento teórico e produção de 

conhecimento tem início no eixo Rio – São Paulo. O Nordeste, com as suas 

Universidades Públicas passa a ocupar o segundo lugar em números de pós-

graduação, vindo atrás da região sudeste. Assim, os Programas de Pós-



Graduação em Serviço Social se conformam no país e a produção do 

conhecimento na área passa a ser mais densa, ganhando um novo estatuto. 

Segundo os dados publicados pela CAPES em seu Relatório Quadrienal - 2013 

a 2016 da Área de Serviço Social (área 32) tem a seguinte distribuição 

espacial: 12 na região Sudeste (36,4%), 11 na região Nordeste (33,3%), 06 na 

região Sul (15,2%), 03 programas na região Centro-Oeste (9%) e 02 estão na 

região Norte (6%0). (CAPES, 2017. p. 5) 

Apesar de a região Nordeste ter alcançado um percentual significativo 

de cursos de pós-graduação na área, a desagregação dos dados revela lacuna 

de espaços formativos na Bahia, conforme é evidenciado no referido relatório 

que destaca a inexistência de Programas em Serviço Social no estado: [...] a 

área conta atualmente com nenhum PPG no estado da Bahia (CAPES, 2017, 

p.6) 

Assim, fica evidente a necessidade de fortalecimento da área do Serviço 

Social com o seu campo do saber próprio. Necessário se faz a existência de 

cursos de pós-graduação na área do Serviço Social  (mestrados e doutorados) 

na Bahia. 

Atualmente, encontra-se um significativo número de profissionais 

buscando qualificação em outras áreas do saber em função da inexistência de 

um mestrado na área e ao lado de profissionais que possam estabelecer uma 

troca mais aprofundada. 

Até a criação do Mestrado em Política Social e Territórios (área 32 – 

Serviço Social) da UFRB em 2018, o curso de mestrado na área de serviço 

social em universidade pública mais próximo fica situado em Aracaju, Estado 

de Sergipe, ofertado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) que fica 

localizada à 345 KM de Cachoeira – Bahia. 

Desta forma, o Mestrado em Política Social e Territórios protagonizou 

(contando com 71 inscritos para a sua primeira seleção), na Bahia, importante 

passo no fortalecimento da profissão no Estado, que conta com mais de dez 

mil (10.000) profissionais inscritas no Conselho Regional de Serviço Social  

(CRESS-BA, 2019), distribuídos em seus 417 municípios, com maior 

concentração na Capital do estado. 

Por outro lado, destaca-se que este mestrado emerge do primeiro curso 

de Serviço Social em uma Universidade pública na Bahia, portanto, a sua 



criação é mais um reforço para a consolidação do ensino público, gratuito, de 

qualidade e socialmente referenciado. 

Assim, este Mestrado tem o papel fundamental de contribuir com a 

produção de conhecimento capaz de garantir, no interior da Bahia, o acesso à 

pós-graduação em uma Universidade pública, contemplando uma demanda 

reprimida no Estado. 

A riqueza das temáticas apontadas nos projetos de pesquisa dos 

discentes aprovados na primeira turma do programa, evidenciam a 

assertividade da implantação deste mestrado, cujos objetos de estudos 

revelaram o interesse em pesquisar as Políticas Sociais e o Serviço Social e as 

suas particularidades nos territórios de identidade da Bahia. 

O Mestrado em Política Social e Território é fruto  de uma confluência de 

disposições e trajetórias individuais e coletivas articuladas à tríade ensino, 

pesquisa e extensão e que estão ancoradas na recente história da UFRB, do 

CAHL e do curso de graduação em Serviço Social. Tal confluência convidou à 

produção de conhecimento sobre políticas sociais, territórios e direitos na área 

de Serviço Social. 

A UFRB e particularmente o CAHL  nascem a partir de uma demanda da 

comunidade local, determinando, assim,  a  orientação da Universidade.  O 

curso de Serviço Social, com estreita relação com os privem se pautando em 

princípios que possibilitam a construção de respostas às mediações postas 

pelo movimento do real, apreendendo a Universidade no conjunto sócio 

histórico da sociedade brasileira, considerando sua dimensão universal, sua 

legitimidade e autonomia, tendo em vista a construção e difusão de um saber 

crítico, e a atenção necessária ao cotidiano histórico que cerca o povo e o 

território do Recôncavo, em consonância com a missão da UFRB expressa no 

seu PDI. 

Assim, o Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios, 

desde o seu nascimento procurou estabelecer uma relação próxima com o 

Colegiado do curso de graduação em Serviço Social da UFRB, tanto nos 

grupos de pesquisa, como nas atividades de extensão que dão sustentação a   

perspectiva crítica sintonizado com o projeto ético-político hegemônico do 

Serviço Social brasileiro.    

O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Política Social e 



Territórios é composto por professores que atuam nos cursos de Serviço Social 

e Ciências Sociais (oferecidos no Centro de Artes, Humanidades e Letras - 

CAHL/UFRB), além de professores colaboradores da UNESP e UnB, o que 

permite uma integração com outras Universidades e áreas do saber, com 

reflexo também no âmbito do ensino de graduação. São doutores e pós - 

doutores com formação na área de Serviço Social, Ciências Sociais e áreas 

afins, orientados para a discussão na área de concentração do Programa. Essa 

pluralidade está devidamente articulada em torno de objetos de pesquisa 

semelhantes, como se comprova nos projetos de pesquisa de cada docente. 

Esse eixo identificado como condutor dos trabalhos desenvolvidos pelos 

docentes pode, também, ser vinculado às características mesmas das cidades 

de Cachoeira e São Félix, onde o CAHL está instalado e o Programa de Pós-

Graduação em Política Social e Territórios está funcionando. 

Os discentes da primeira turma (primeira seleção foram abertas 10 

vagas), são na sua maioria formados em Serviço Social e egressos da UFRB. 

Estes alunos são oriundos,  de municípios do próprio Recôncavo da Bahia, 

distribuídos entre os seguintes municípios: Cruz das Almas, Feira de Santana, 

Conceição da Feira, Conceição do Almeida e Salvador. Os projetos de 

pesquisa dos aprovados na primeira turma versam sobre os seguintes temas: 

relações de trabalho, violência de gênero, IST/AIDS; população em situação de 

rua; política de assistência social; assistência estudantil, dentre outros. 

 Com relação ao processo seletivo de 2018 para ingresso em 2019 foram 

ofertadas dez (10) vagas para um universo de setenta e um (71) inscritos, ou 

seja, com uma concorrência de 7,1 candidatos por vaga. A oferta foi distribuída 

da seguinte forma: cinco (05) para a linha de pesquisa Políticas Sociais e 

Territórios e cinco (05) para a linha de pesquisa Trabalho, Direitos e Serviço 

Social.  Segundo o edital no seu item cinco (05) foi assegurado que, caso uma 

das linhas não preenchesse as cinco (05) vagas, poderia haver redistribuição 

das  vagas entre as linhas de pesquisa, entretanto todas as linhas foram 

preenchidas sem necessidade de remanejamento. Das vagas disponibilizadas, 

uma deverá ser reservada, caso necessário, a servidores 

técnico/administrativos, conforme disposto Art. 29 da Resolução CONSUNI 

002/2009.  O edital, no que concerne à política de cotas, estava amparado na 

Resolução CONAC 033/2018, a qual dispõe sobre o sistema de cotas raciais 



para o acesso e outras políticas de ações afirmativas para a Permanência de 

Estudantes Negras(os), Quilombolas, Indígenas, Pessoas Trans 

(Transgêneros, Transexuais e Travestis) e Pessoas com Deficiência em todos 

os cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

Assim, foram oferecidas, no edital, 2 (duas) vagas para candidatos auto 

declarados Negros, 1 (uma) vaga para Pessoas com Deficiência e 1 (uma) 

vaga para Indígenas, Quilombolas e Pessoas Trans.  

 

A seleção foi composta das seguintes etapas: 

1. Análise de documentação; 

2. Prova escrita; 

3. Análise de projeto; 

4. Entrevista; 

5. No caso de candidatos concorrendo a cotas – processo de aferição de 

heteroidentificação. 

 

Foram aprovados dez (10) candidatos, sendo que destes uma discente 

desistiu por problemas de saúde, o que dificultou a sua permanência já que sua 

família residia em outro Estado. 

No segundo semestre letivo foram abertas vagas para alunos especiais, 

sendo ofertadas cinco (05) vagas por disciplinas optativas. Para aluno especial 

a concorrência foi menor do que para aluno regular, contando com uma média 

de 10 alunos por disciplinas. Neste semestre foram ofertadas três disciplinas 

optativas.   

Para a seleção de aluno especial foram observadas a mesma lógica de 

reserva de vaga para servidores técnicos e candidatos cotistas. 

Na seleção de discentes especiais foram aprovados dez (10) discentes. 

O processo seletivo foi realizado através de análise de documentação, 

currículo e de um texto escrito com temática pertinente as linhas de pesquisa 

do Programa. 

Neste primeiro ano, o Programa tem buscado articulação com grupos e 

projetos de pesquisa do CAHL, realização de eventos e incentivado os 

docentes e discentes a   publicação, participação em eventos da área, 

apresentação de trabalhos em congressos e parcerias com outras 



Universidades que possam contribuir qualitativamente com o mestrado. 

Ligado ao curso de Serviço Social da UFRB, existem oito (8) grupos de 

pesquisa: Grupo de estudos e pesquisas em Cidadania e Políticas Sociais e 

Serviço Social (CIPOSS); Grupo de estudos e pesquisas Territórios, 

Movimentos Sociais e Políticas Sociais (TEMPOSS); Grupo de Estudos e 

Pesquisas Marxistas (GEPM); Grupo Observatório de Políticas Sociais e 

Serviço Social (OPSS), anteriormente denominado Grupo de Estudos e 

Pesquisa sobre Trajetórias Participativas e Políticas Sociais (TRAPOSS); 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Lesbianidade, Gênero, Raça e 

Sexualidades (LES); Coletivo Angela Davis: Grupo de Pesquisa em Gênero, 

Raça e Subalternidade; Grupo de Estudos e Pesquisas Desenvolvimento 

Regional, Políticas Sociais, Turismo e Cultura; Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Política e Sociedade (GEPPS) e Grupo de Pesquisa em Educação e 

Diversidade, Observatório da vida Estudantil (OVE), todos esses grupos e seus 

docentes coordenadores estão vinculados ao debate das políticas sociais e do 

Serviço Social e estabelecem constante diálogo entre si, tanto na construção 

de práticas como na construção de conhecimentos, saberes e eventos, 

destacando-se: Os  projetos PIBICs  dos docentes da graduação da 

UFRB/CAHL que desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão de forma 

permanente e articulada com as ações do projetos dos grupos de pesquisa 

acima elencados. 

Estes grupos de pesquisa, através de suas ações individuais e coletivas, 

ao lado das entidades representativas da categoria (CRESS – Conselho 

Regional de Serviço Social; CFESS – Conselho Federal de Serviço Social e 

ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) vem 

construindo e fortalecendo o mestrado através da realização de seminários, 

debates, eventos e pesquisas com diálogo em comum. 

No primeiro ano de existência do Programa e fruto das articulações 

entre os grupos de pesquisa, entidades da categoria, parcerias com outras IES, 

o Programa realizou os seguintes eventos: 

 

1. Aula de abertura do semestre 2019.1 com a Professora Maria Helena Elpidio 

de Abreu (Professora da Universidade Federal do Espírito Santo) com o tema – 

Serviço Social, Política Social e Territórios, em seguida a professora convidada 



realizou minicurso com as discentes e professoras do mestrado com a mesma 

temática da aula inaugural. 

2. Aula de abertura do semestre 2019.2, com as professoras do Mestrado em 

Política Social e Territórios, Dyane Brito Reis e Georgina Gonçalves sobre 

Ações Afirmativas e Política de Cotas na Universidade brasileira e a realidade 

do Recôncavo da Bahia; 

3. Seminário Internacional sobre Governança Territorial – Brasil/França, em 

parceira com a UNESP/Rio Claro e contando com a participação dos seguintes 

convidados: Professor André Torre (Universidade de Paris Saclay – INRA – 

Institut National de La Recherche Agronomique; Professor Elson Luciano Silva 

Pires (UNESP/Rio Claro); Professora Noeli Pertile (IGEO/UFBA); Professor 

Cristóvão Brito (IGEO/UFBA); Bernadete Castro (UNESP/Rio Claro), dentre 

outros. 

 

Cabe ainda destacar a participação do corpo docente e discentes em 

importantes eventos da categoria ou áreas afins e de Associações Científicas: 

1. Oficina Regional (Salvador/BA) e Nacional da ABEPSS (Campinas/São 

Paulo); contando com a participação da representante discente, Jéssica Bastos 

Sampaio e as coordenadoras e vice coordenadora do Programa – Heleni 

Duarte Dantas de Ávila e Jucileide Ferreira do Nascimento; 

2. Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – 16º CBAS (Brasília/DF), com 

participação de discentes e docentes do Programa. Participação das 

professoras Heleni Duarte Dantas de Ávila, Jucileide Ferreira do Nascimento e 

discentes da Pós Jéssica Bastos Sampaio e Luise Santos Santos e discentes 

da graduação – Marcos Oliveira de jesus e Celina dos Santos Almeida e 

discente da pós em ciências sociais -  Cleiton Lima de Oliveira Barbosa; 

3. Congresso Brasileiro de Saúde Mental da ABRASME – Associação 

Brasileira de Saúde Mental (Salvador/BA). Participação da professora Heleni 

Duarte Dantas de Ávila; 

4. 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) com a proposição e 

coordenação grupo temático, além de apresentação de trabalhos (João 

Pessoa/PB). Participação da Professora Silvia de Oliveira Pereira. 

5.  XI EPMARX – Encontro de Grupos de Estudos de Pesquisas Marxistas –  



novembro de 2019 (Recife/PE) – Com a participação dos docentes Rosenária 

Ferraz de Souza e Bruno José Rodrigues Durães e discentes Lorena Neris 

Almeida, Luise Maria Santos Santos, Martharluam Conceição da Silva e Jamile 

Silva Oliveira. 

Destaca-se ainda a participação de docentes em Grupos Temáticos de 

Associações Científicas: 

Grupo Temático de Pesquisa Política Social e Serviço Social da Associação 

Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), participante - 

professora Jucileide Ferreira do Nascimento. Os GTPs da ABEPSS são 

importantes espaços aglutinadores de pesquisadores da área do Serviço 

Social; 

Grupo Temático Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO) coordenado pela professora Silvia de Oliveira 

Pereira. Os grupos temáticos da ABRASCO são espaços de articulação entre 

estudantes, profissionais e pesquisadores que pertencem a certo campo de 

investigação e prática; 

Coordenação regional Nordeste da pesquisa Trajetórias de Cotistas – 

Professora  Dyane Brito Reis Santos. Trata-se de uma pesquisa  encomendada 

pelo MEC no final de 2017e que foi capitaneada pela UFMG, envolvendo as 

seguintes Universidades: UFRB, UFRN, UFSC, UNIFAP, UEG, UFSCar. O livro 

Reafirmando Direitos: Trajetórias de Estudantes Cotistas Negros (as) no 

Ensino Superior Brasileiro, publicado em 2019, apresenta resultados parciais 

da pesquisa realizada em todas as regiões do país;  

Participação no GT 02 do EPMARX: Marxismo, Lutas Sociais e Resistência na 

Contemporaneidade – professores Bruno José Rodrigues Durães e Rosenária 

Ferraz de Souza;  

O Observatório Estadual de Economia Criativa (OBEC/BA), conta com a 

participação da professora Lúcia Maria Aquino de Queiroz. O observatório está 

sediado no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade 

Federal da Bahia, é um dos espaços acadêmicos vinculados às universidades 

federais do Brasil, com objetivo de produzir informações e conhecimento e 

gerar experiências e experimentações sobre a economia criativa local e 

estadual. 

 



A presença de docentes em tais espaços de produção acadêmica, seja 

em eventos ou em pesquisas e associações científicas, é relevante tanto para 

a qualificação em pesquisa quanto para a articulação com outras 

Universidades e pesquisadores, trazendo reverberações na formação dos 

discentes e para a produção do Programa em perspectiva coletiva. 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios – 

POSTERR, visa estudar as relações entre Política Social e Territórios no 

contexto do capitalismo contemporâneo em suas determinações sócio-

históricas, considerando as lutas dos movimentos sociais por direitos. As 

configurações das políticas sociais, sua gênese e desenvolvimento. Territórios 

como campo de saber. Disputas nas configurações das territorialidades 

apropriação, ocupação de espaços urbanos e rurais e a reprodução das 

desigualdades sociais. Governança territorial. Dinâmica territorial e diferentes 

escalas de ação e de análise dos processos sócio espaciais e a diversidade 

histórico e cultural do território, possuindo duas linhas de pesquisa: 

 

Linhas de  Pesquisa 

Políticas Sociais, Territórios e Estado 

Prioriza pesquisas e estudos voltadas para a compreensão da origem, 

desenvolvimento e crise das políticas sociais na sociabilidade capitalista, 

situando-as na relação entre Estado, classes sociais e territórios. Vincula 

projetos que se dediquem à análise de políticas sociais, seus conteúdos, bases 

legais e institucionais, organização e gestão, mecanismos de funcionamento e 

financiamento, tendências e perspectivas. Os movimentos sociais enquanto 

protagonistas de sujeitos coletivos e portadores de projetos ético políticos que 

expressam demandas da realidade social dos territórios. 

 

Trabalho, Direitos e Serviço Social 

Dedica-se às pesquisas acerca da centralidade da categoria trabalho e da 

relação entre as classes sociais e as históricas lutas pelos direitos. As sequelas 

da “questão social “e o significado do trabalho, sua constituição estrutural e 

manifestações conjunturais. As transformações no mundo do trabalho e sua 

relação com as particularidades das políticas sociais e do Serviço Social no 

capitalismo. 



 

O POSTERR conta com os seguintes professores, entre permanentes e 

colaboradores: 

Bruno José Rodrigues Durães – Permanente  

Dyane Brito Reis Santos – Permanente  

Elson Luciano Silva Pires - Colaborador 

Georgina Gonçalves dos Santos – Permanente  

Heleni Duarte Dantas de Ávila – Permanente  

Jucileide Ferreira do Nascimento – Permanente  

Lúcia Maria Aquino de Queiroz – Permanente  

Luís Flávio Reis Godinho – Colaborador  

Maurício Ferreira da Silva – Permanente  

Rosa Helena Stein – Colaboradora  

Rosenária Ferraz de Souza – Permanente  

Silvia de Oliveira Pereira – Permanente  

Simone Brandão Souza  Permanente  

 

Dentre os professores permanentes o POSTERR possui 60% com 

formação em Serviço Social e 40% em áreas afins. 

São muitos os desafios a serem enfrentados no sentido de consolidar o 

Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios, mas maior do 

que os desafios, é a disposição para seguir na luta escrevendo dia a dia 

páginas importantes desta história. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral e Específicos 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios é um 

Mestrado Acadêmico que tem como objetivo central   a formação de recursos 

humanos qualificados para o ensino superior, a pesquisa, a produção de 

conhecimento, o planejamento, a gestão, a execução e a análise de políticas 

sociais e sua relação com o território. 



Através da sua estrutura curricular, das pesquisas desenvolvidas pelo corpo 

docente do programa, o Mestrado possui outros objetivos: estimular a produção 

e difusão de conhecimento sobre questões referentes às políticas sociais em 

âmbito nacional, regional e local, sem perder de vistas os aspectos territoriais; 

qualificar profissionais de Serviço Social e de áreas afins nas atividades de 

educação, gestão, formulação, planejamento e análise de políticas sociais; 

estabelecer relações com instituições de ensino e pesquisa na área de política 

social e afins, em âmbito internacional, nacional, regional e local, em uma 

perspectiva totalizante, histórica e culturalmente referenciada, com vistas a 

fortalecer a produção do conhecimento científico e a intervenção técnica; 

contribuir com estudos e propostas de política social, especialmente para o 

Recôncavo e outras regiões da Bahia e do Brasil; fomentar estratégias que 

fortaleçam a consolidação da articulação entre a pós-graduação e a graduação, 

visando ampliação e melhoria da qualidade das produções científicas discentes 

e docentes.Para atingir estes objetivos será imprescindível a adoção de uma 

perspectiva teórico crítica  com conteúdos que dialoguem com estudos  sobre o 

papel do  Estado e sua relação com as políticas sociais, explicitando suas 

possibilidades e limites, suas crises e suas orientações ideo-políticas. A relação 

entre as diversas expressões da questão social, as transformações no mundo 

do trabalho, o papel  dos movimentos sociais na criação, planejamento, gestão 

e execução das políticas sociais. Estes conhecimentos garantem a articulação 

entre a área de concentração, as linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa, 

as atividades de extensão e os conteúdos a serem ministrados nas  disciplinas. 

 

Perfil do Egresso 

O Programa da Pós-Graduação em Política Social e Territórios tem 

natureza acadêmica e os egressos serão mestres com sólida capacidade de 

reflexão e interpretação crítica da realidade social, com competência técnica e 

acadêmica e compromisso ético-político com a inclusão social. Deve ser um 

profissional que reconheça as especificidades territoriais e os desafios postos, 

com qualificação necessária para a constituição de novas práticas, apoiadas no 

conhecimento crítico, na universalização dos direitos, no desenvolvimento 

inclusivo e socialmente justo, formando assim, profissionais qualificados para o 

ensino superior, a pesquisa, a produção de conhecimento, o planejamento, a 



implementação, a gestão, a execução, a análise e a avaliação de políticas 

sociais e sua relação com o território. 

O programa na sua primeira seleção atraiu profissionais de diversas áreas, 

o que é bastante positivo, pois   possibilita que profissionais de outras áreas 

tenham acesso e conhecimento sobre o debate das políticas sociais e da 

importante produção do serviço social sobre política social, além de ser um 

espaço que fomenta estudos e pesquisas  de forma interdisciplinar, propiciando 

um rico confronto de ideias e posições. 

As políticas sociais se constituem em um campo privilegiado de intervenção 

de diversos profissionais da área social e dos assistentes sociais em particular. 

A perspectiva teórico-critica balizadora da proposta do Programa concebe as 

mudanças estruturais e históricas como referência no estudo do Estado, dos 

movimentos sociais e das políticas sociais, explicitando suas possibilidades e 

limites, suas crises e suas orientações teórico-práticas na contemporaneidade. 

O Programa está com um ano de existência possuindo nove (09) discentes 

regulares (houve uma desistência por questões de saúde), destes noventa por 

cento (90%) são do sexo feminino e dez por cento (10%) do sexo masculino. 

Dentre os discentes do curso duas possuem bolsa de Estudos CAPES, 

Demanda Social, em conformidade com a Portaria CAPES de acordo com 

ofício nº 418/2019CPG/CGSI/DPB/CAPES, de 08 de maio de 2019, Portaria 

CAPES Nº 76, de 14 de abril de 2010; Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação e Resolução CONAC/UFRB nº 33/2018. 

 

 

3. PROPOSTA CURRICULAR 

 

Estrutura Curricular 

 

O Mestrado ofereceu na sua primeira seleção 10 vagas anuais para 

alunos regulares e estes devem cursar 20 créditos no total, sendo 12 créditos 

de disciplinas obrigatórias, 08 créditos de optativas, ou seja, três (03) 

disciplinas obrigatórias e duas (02) optativas. O curso prevê ainda 06 (seis) 

atividades obrigatórias, quais sejam: Pesquisa Orientada, Exame de 



Proficiência em Língua Estrangeira, Estágio de Docência, Exame de 

qualificação, Projeto de Dissertação e Defesa da Dissertação. 

O Programa requer o desenvolvimento de uma Dissertação (trabalho de 

pesquisa supervisionado) que é defendida no prazo de 24 meses perante 

banca de professores composta por um docente interno ao programa, um 

docente externo ao programa e o orientador. As disciplinas são ofertadas ao 

longo de quatro (04) semestres.  

Neste primeiro ano não houve reformulação ou revisão do Projeto 

Pedagógico, os docentes e a representação discente se debruçaram na 

construção de instrumentos internos organizativos do Programa. 

As disciplinas obrigatórias que são estruturantes do Programa e que dão 

sustentação ao arcabouço teórico das duas linhas de pesquisa são as 

seguintes: 

 

1. Metodologia da Pesquisa Social – As correntes do pensamento sociológico e 

a produção do conhecimento. Distinções e disputas no campo epistemológico e 

a pesquisa social. Metodologia de pesquisa em ciências sociais e a 

particularidade histórica da pesquisa em Serviço Social. A produção de dados, 

os instrumentais, as técnicas de pesquisa e análise. Ética em pesquisa. Projeto 

de pesquisa. 

 

2.  Estado, Política Social e Serviço Social – Concepção, gênese, 

desenvolvimento e crise das políticas sociais na sociabilidade capitalista. 

Natureza, papel do Estado e as relações com as classes sociais e a “questão 

social”. Relações das políticas sociais com o Serviço Social, direitos e 

cidadania. Políticas sociais, Expropriação e Acumulação de Capital no 

Capitalismo Contemporâneo. As relações entre Estado, sociedade civil e o 

Serviço Social nas diferentes esferas institucionais e na formulação de políticas 

sociais. 

 

3. Território e Desenvolvimento – Dinâmica territorial e diferentes escalas de 

ação e de análise dos processos socioespaciais, a diversidade histórico-cultural 

do território, as estratégias e os instrumentos de gestão e de planejamento 

territorial. Polarização do crescimento econômico no contexto capitalista e 



desafios para a implementação de estratégias de desenvolvimento de base 

territorial em múltiplas escalas (local, regional, nacional, global, etc.). 

Governança territorial e desenvolvimento econômico e social descentralizado. 

Políticas sociais e rebatimentos sobre o território. Cultura, identidade e redes 

como mecanismo de diferenciação, de competitividade territorial e força 

estratégica no processo de desenvolvimento. 

O leque das disciplinas optativas é composto conforme detalhado a seguir: 

 

1. Trabalho, Questão Social e Direitos – Fundamentos Ontológicos da 

categoria trabalho e sua centralidade na vida social. A crítica da economia 

política e o lócus da acumulação capitalista na produção e reprodução das 

relações sociais. A teoria valor-trabalho e o fetichismo das mercadorias. A 

teoria da mais-valia em Marx. A subsunção do trabalho ao capital. A “Questão 

Social” no capitalismo e o campo da luta de classes. “Questão Social” e 

Direitos no capitalismo contemporâneo: gênese e contradições. 

 

2. Serviço Social, Questão Social e Capitalismo Brasileiro – Gênese sócio 

histórica do Serviço Social na sociabilidade burguesa. Serviço Social, “questão 

social” e capitalismo brasileiro. As bases da revolução burguesa à brasileira e 

os fundamentos teórico-metodológicos, históricos e ético-políticos do Serviço 

Social no Brasil. Projeto ético- político, conservadorismo e neoconservadorismo 

no neoliberalismo. 

 

3. Tópicos Especiais em Política Social I: Saúde – Aborda as políticas públicas 

de saúde no Brasil, na Bahia e no Recôncavo buscando fazer correspondência 

com os modelos de saúde. Ancora-se na compreensão da saúde como um 

direito universal e como uma política social que contribui para a redução das 

desigualdades. Enfoca, do ponto de vista teórico e histórico, as políticas de 

saúde, os determinantes e as desigualdades sociais, a atual configuração do 

sistema de saúde brasileiro, visualizando o Sistema Único de Saúde em 

articulação com os modelos de atenção em saúde no âmbito individual e 

coletivo. 

 

4. Tópicos em Política Social II: Previdência Social – A previdência como 



política de seguridade social. A questão conceitual da previdência no contexto 

das relações econômicas e sociais. Trabalho, emprego e previdência social. O 

processo de intervenção do Estado e a formulação da seguridade social. As 

lutas e crises no âmbito da previdência e seus modelos de financiamento, 

administração e benefícios. A previdência social no Brasil e a perspectiva 

populista, corporativista e tecnocrática. Cidadania e previdência na seguridade 

social brasileira pós Constituição de 1988. A relação da previdência com 

assistência e saúde. A reforma da previdência social na década de 90. 

 

5. Tópicos Especiais em Política Social III: Assistência Social – A trajetória 

histórica da assistência nas sociedades capitalistas: caridade, humanismo, 

filantropia, as estratégias de controle dos pobres. A pobreza de massa no 

capitalismo e as medidas assistenciais no final do século XIX e início do século 

XX. A relação entre assistência social e trabalho no capitalismo. A Origem e 

Desenvolvimento da Assistência Social no Brasil. O sistema de seguridade 

social instituído na Constituição brasileira de 1988 e seu significado para a 

política de assistência social. Bases conceituais, legais, princípios e diretrizes 

da LOAS e Política de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Natureza e alcance dos direitos e serviços socioassistenciais; 

estrutura organizacional e mecanismos de gestão; funções e beneficiários. A 

contribuição do Serviço Social na produção e no redimensionamento do 

conhecimento teórico-prático da política de assistência social. 

 

6. Proteção Social e Cidadania no Capitalismo – A Proteção Social em suas 

divergentes concepções e matrizes teóricas. As teorias da cidadania e o 

conceito de emancipação humana. O Sistema de proteção social, a seguridade 

social brasileira e os direitos de cidadania. 

 

7. Pobreza, identidade, cidadania e cultura – A historicidade e o caráter 

multifacetado da condição de pobreza. Abordagem das questões relativas à 

pobreza na contemporaneidade. Pobreza e miséria na sociedade brasileira, 

baiana e no Recôncavo. A análise da cultura, dos modos de vida e do processo 

de construção de significados da pobreza, e sua relação com as políticas 

sociais. Dimensões objetivas e subjetivas da pobreza. Pobreza e cidadania, 



principais aproximações teóricas. Pobreza, cidadania e construção das 

identidades. 

 

8. Participação democrática e controle social – Estado e participação. Estado 

ampliado e a democracia burguesa. Participação e democracia: o déficit 

democrático, a participação cidadã e a participação institucional. Conselhos 

gestores de políticas: origem e tendências. 

 

9. Gênero, sexualidade e raça/etnia no neoliberalismo – As concepções 

teóricas sobre gênero, raça/etnia e sexualidade no Norte e Sul Global. Os 

regimes de gênero, sexualidade e raça na ordem do colonialismo e do 

neoliberalismo. erspectivas feministas latino-americanas e os ativismos de 

mulheres, negras/os, indígenas e LGBT. O Serviço Social e o enfrentamento a 

exploração/opressão de gênero, raça/etnia, sexualidade e classe social. 

 

10. Família Serviço Social e políticas sociais – Historicidade e aspectos 

conceituais da categoria Família. A história da família no Brasil, conceitos, 

debates e polêmicas na atualidade, arranjos familiares e o processo de 

subjetivação capitalista. Família, Serviço Social e políticas públicas sociais no 

Brasil. 

 

11. Análise e avaliação de políticas e programas sociais – Elementos do 

processo de elaboração e implementação de políticas e programas sociais. As 

etapas do processo decisório. Análise dos principais modelos e perspectivas 

teóricas sobre a formulação, implementação, analise e avaliação de políticas e 

programas sociais, buscando identificar os marcos conceituais, desenhos e 

instrumentos. Os métodos e modelos utilizados na análise das políticas e 

programas sociais, problematizando os limites dessas metodologias com uma 

perspectiva crítica na perspectiva de compreender as dimensões para análise 

de políticas sociais e programas sociais considerando a abrangências dos 

direitos, orçamento, controle democrático, relação entre as esferas de governo 

em contexto de contrareforma do Estado e de financeirização do capital. 

 

12. Mutações econômicas e dinâmicas territoriais – Estudar as novas 



estratégias de desenvolvimento das instituições econômicas nas dimensões 

setoriais e territoriais, à luz da globalização econômica e da integração dos 

países na economia mundial, com destaque para o Brasil. Explorar as 

principais abordagens teóricas e metodológicas que procuram interpretar esses 

processos recentes, e debater as expectativas do futuro próximo das 

transformações contemporâneas. Buscar apoio reflexivo na perspectiva 

interdisciplinar, voltada para a interação da economia e da geografia 

econômica com as ciências sociais e cognitivas. 

 

O Programa possui duas linhas de pesquisa que dialogam diretamente 

com as disciplinas ofertadas, consoante especificado a seguir:  

 

Políticas Sociais, Territórios e Estado 

Prioriza pesquisas e estudos voltadas para a compreensão da origem, 

desenvolvimento e crise das políticas sociais na sociabilidade capitalista, 

situando-as na relação entre Estado, classes sociais e territórios. Vincula 

projetos que se dediquem à análise de políticas sociais, seus conteúdos, bases 

legais e institucionais, organização e gestão, mecanismos de funcionamento e 

financiamento, tendências e perspectivas. Os movimentos sociais enquanto 

protagonistas de sujeitos coletivos e portadores de projetos ético políticos que 

expressam demandas da realidade social dos territórios. 

 

Trabalho, Direitos e Serviço Social 

Dedica-se às pesquisas acerca da centralidade da categoria trabalho e 

da relação entre as classes sociais e as históricas lutas pelos direitos. As 

sequelas da “questão social “e o significado do trabalho, sua constituição 

estrutural e manifestações conjunturais. As transformações no mundo do 

trabalho e sua relação com as particularidades das políticas sociais e do 

Serviço Social no capitalismo. 

Assim, as disciplinas ofertadas possuem elementos  que contribuem 

como os objetivos do mestrado em  formar recursos humanos qualificados para 

o ensino superior, a pesquisa, a produção de conhecimento, o planejamento, a 

gestão, a análise e execução de políticas sociais, fomentando a produção e 

difusão de conhecimento sobre questões referentes às políticas sociais em 



âmbito nacional, regional e local, em uma perspectiva totalizante, crítica, 

histórica e culturalmente referenciada. 

Visa, ainda,  estudar as relações entre Política Social e Territórios no 

contexto do capitalismo contemporâneo em suas determinações sócio 

históricas; considerando as lutas dos movimentos sociais por direitos; as 

configurações das políticas sociais, sua gênese e desenvolvimento; territórios 

como campo de saber; disputas nas configurações das territorialidades 

 apropriação, ocupação de espaços urbanos e rurais e a reprodução das 

desigualdades  sociais; governança territorial; dinâmica territorial e diferentes 

escalas de ação e de análise dos processos sócio espaciais e a diversidade 

histórico e cultural do território. 

O programa, em reunião de colegiado, fez a opção de ofertar as 

disciplinas e atividades da seguinte forma: 

A) Primeiro semestre letivo: duas obrigatórias e uma optativa 

B) Segundo semestre letivo: uma obrigatória e quatro disciplinas optativas 

para que os discentes tenham um leque maior de possibilidades para 

escolher e, assim contribuir com mais conteúdos para a sua dissertação 

futura. 

C) O exame de qualificação e o estágio docente são realizados no terceiro 

semestre letivo, ficando o quarto e último semestre letivo para a 

conclusão da dissertação. 

 

Experiências Inovadoras de Formação 

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Territórios – 

POSTERR, já traz na sua criação  uma  inovação, pois trata-se do primeiro 

mestrado na área de Serviço Social que aborda a temática do território de 

forma transversal com a Política Social. 

Após o fechamento do primeiro ano de funcionamento do programa e 

com o  desenvolvimento do processo formativo da primeira turma, 

principalmente a partir das experiências de estágio docente, do 

desenvolvimento das pesquisas e das qualificações e defesas, muitas ideias 

foram sendo gestadas e incluídas no Planejamento para 2020. 

Dentre as ações contidas no Planejamento para 2020 foi dada ênfase 

nas seguintes atividades que contribuirão com inovações no processo 



formativo, como: Desenvolvimento de observatórios de políticas sociais; 

realização de ações de extensão vinculadas aos grupos de pesquisa, 

envolvendo discentes e docentes da graduação e da pós-graduação; 

realização de atividades virtuais como mais um espaço para propiciar debate 

qualificado acerca de temas relevantes e em consonância com os objetivos e 

linhas de pesquisa do programa, além de contribuir para ampliar a sua 

visibilidade. O planejamento ainda prevê a realização de publicações, eventos 

conjuntos, através de cooperação técnica com outras Universidades próximas 

a exemplo da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de 

Sergipe. 

 

Ensino a distância 

Neste item não possuímos ações, particularmente no que tange as 

aulas. Experiências em grupos virtuais existem para envio de materiais, 

organização de eventos, encontros e até realização de pequenas reuniões. 

Importante salientar que a UFRB está situado no interior do Estado possuindo 

discentes residentes em áreas com pouca disponibilidade de redes de 

internete, dificultando as atividades nesta modalidade de ensino. 

 

 

4. OFERTA E DEMANDA DE VAGAS 

 

Numéro de vagas afertadas – 10 

Número de inscritos – 71 

Número de aprovados – 10  

Número de vagas para o Doutorado – NA 

 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

Laboratórios 

No âmbito da infraestrutura, o Programa de Pós-Graduação em Política 

Social e Territórios -  POSTERR, situado no Centro de Artes Humanidades e 



Letras – CAHL,  possui três (03) salas reservadas  para as suas atividades 

acadêmicas, uma (01) sala para coordenação, uma sala (01) para secretaria 

administrativa,  atendendo a  um contingente de nove (09) discentes neste 

primeiro ano de funcionamento.   

Nas instalações do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL, 

UFRB), situado no campus acadêmico da cidade histórica de Cachoeira/BA e 

São Felix, existem cinco (05) laboratórios de apoio às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão com equipamentos de multimídia, com acessibilidade, 

acesso à internet, wi-fi, política de atualização de equipamentos e softwares e 

adequação do espaço físico. 

O Programa contará, ainda com o Centro Multiusuário e Interdisciplinar 

de Pesquisa e Tecnologias em Desigualdades e Educação (CMDE): projeto 

contemplado na Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018.  Dentre os 

objetivos destaca-se a criação de um complexo de laboratórios integrados para 

desenvolvimento interdisciplinar de pesquisas e ações voltadas à temática das 

desigualdades sociais e da educação a partir do eixo produção, conhecimento 

e tecnologia.     

Para o POSTERR, tem especial importância  a modernização dos 

laboratórios e sua reorganização, conforme previsto no projeto:  1) Laboratório 

Multiuso de Pesquisa e Ensino das Pós-Graduações;   2) Laboratório de 

Pesquisa Social;  3) Laboratório de Metodologia e Prática de Ensino;  4) 

Laboratório de Documentação Arqueológica;  5) Laboratório de Conservação e 

Restauro  6) Midiateca;  7) Laboratório de Edição de Áudio e Vídeo;  8) 

Laboratório de Editoração e Produção Gráfica;  9) Laboratório de Informática 

Avançada: Mac I e Mac II  10) Makerlab: I: Reciclagem Eletrônica; II: Criação e 

Fabricação Digital.  

Espaços compartilhados que pertencem ao CMDE:  1) Salas de aula;  2) 

Salas de reunião;  3) Sala de videoconferência;  4) Salas de grupos de 

pesquisa.   

Espaços de atividade administrativa e convivência:  1) Salas de 

coordenação;  2) Sala da secretaria das pós-graduações;  3) Sala de 

convivência;  4) Copa . 

 

Recursos de Informática 



O recurso de informática do POSTERR, é o que está disponível no 

Centro de Artes Humanidades e letras (CAHL) que conta com cerca de  

quarenta computadores  para utilização de todos os cursos, em sala adequada 

e equipada com refrigeração e situada no quarteirão leite Alves.  Conta com 

cerca de 20 computadores para produção de imagens em sala adequada e 

situada no Quarteirão Leite Alves. Cerca de seis computadores no setor 

administrativo, prédio Hansen, onde estão localizadas as coordenações  e a 

secretaria administrativa dos Mestrados.   O sistema oferece internet e acesso 

ao Portal da Capes, estando ligado em rede.  O sistema está a serviço dos 

docentes, discentes, técnicos e colaboradores. 

 

Biblioteca 

O programa conta com três (03) bibliotecas a sua disposição, conforme 

descrito a seguir.  

O Programa de Pós Graduação em Política Social e Territórios conta com a 

disponibilidade da Biblioteca do Centro de Artes, Humanidades e Letras da 

UFRB (BUC), com um acervo de 2.851 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um) 

títulos em livros e 13.648 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito) exemplares e 

44 (quarenta e quatro) periódicos. 

A Biblioteca do CAHL conta com a assinatura de mais de 15 (quinze) 

periódicos nacionais e estrangeiros, além de assinaturas dos principais 

veículos de comunicação do Brasil, tais como Acta Scientiarum. Human and 

Social Sciences (UEM), Dados: Revistas de Ciências Sociais (IUPERJ), 

Caderno CRH (UFBA), Cadernos de Estudos Sociais e Políticos (UERJ), 

Intratextos (UFRJ), Novos Estudos (CEBRAP), Olhares Sociais (UFRB), 

Opinião Pública (UNICAMP), Recôncavos (UFRB), Revista Cesumar: Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas (Cesumar), Revista Extensão (UFRB), Revista 

Katálysis (UFSC), Textos & Contextos (Porto Alegre) (PUC/RS). 

Em 2013, foi inaugurado o AMDOC - Acervo de Memória e 

Documentação Clemente Mariani, que abriga o acervo doado pela família 

Clemente Mariani, composto por importantes obras da área de História da 

Bahia e do Brasil, Historiografia e Memória, com cerca de 30.000 (trinta mil) 

títulos, entre livros, folhetos, periódicos, dissertações. Os alunos do programa 

podem, ainda, contar com acervo disponibilizado através do Portal de 



Periódicos da CAPES, onde se encontram alguns dos principais títulos de 

periódicos científicos em acesso aberto aos pesquisadores. 

Além destas opções anteriores, os discentes possuem a sua disposição, 

também a Biblioteca Central da UFRB, localizada no município de Cruz das 

Almas, cidade onde está situada a Reitoria da UFRB. 

Ressalta-se que na UFRB existem 7 bibliotecas e que localizam-se nos 

diferentes campi da instituição e são de acesso livre a toda comunidade 

universitária. Para o Programa de Pós-Graduação em Política Social e 

Territórios nível mestrado, a biblioteca de maior interesse é a biblioteca setorial 

do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL). 

 

Outras Informações 

O POSTERR, utiliza para as suas aulas, salas dos prédios da graduação 

e da pós-graduação, ofertando aulas a noite tendo em vista um grande número 

de discentes trabalhadores.  

No segundo semestre de 2019 o Programa passou a ter melhores 

condições de funcionamento com a disponibilização de uma sala para a 

coordenação no mesmo prédio onde está situada a secretaria da pós e as 

demais coordenações dos outros programas. 

 

 

6. INTEGRAÇÃO COM A GRADUAÇÃO 

 

Indicadores de integração com a graduação 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios 

(POSTERR) vem estabelecendo uma estreita relação com o Colegiado do 

curso de graduação em Serviço Social da UFRB, perpassando pelos grupos de 

pesquisa e atividades de extensão que se consolidam ao longo dos onze (11) 

anos na direção da perspectiva crítica sintonizado com o projeto ético-político 

hegemônico do Serviço Social brasileiro que tem por princípios norteadores os 

valores explicitados na fundamentação do Código de Ética Profissional do 

Assistente Social: o reconhecimento da liberdade como valor ético central e 

das demandas políticas a ela inerentes (autonomia, emancipação e pleno 



desenvolvimento dos indivíduos sociais), com a defesa intransigente dos 

direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; ampliação e 

consolidação da cidadania; defesa do aprofundamento da democracia; 

posicionamento em favor da equidade e da justiça social; garantia do 

pluralismo e opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação/exploração de 

classe, etnia e gênero. 

Desde o seu surgimento, o Programa de Pós-Graduação em Política 

Social e Territórios – POSTERR buscou estabelecer um fluxo de atividades de 

forma que existisse um diálogo fluido e uma parceria forte e consistente. As 

principais estratégias para propiciar a articulação graduação/pós-graduação 

realizadas em 2019 foram:  

 

1. Todos os docentes do quadro permanente do Programa, excetuando os que 

se encontravam em licença para pós-doutoramento, licença capacitação e 

coordenação e vice coordenação do mestrado ministraram disciplinas na 

graduação em Serviço Social;  

supervisionaram estágio obrigatório, e todos orientaram trabalhos de conclusão 

de curso (TCC) na graduação. Em 2019, os docentes, entre permanentes e 

colaboradores (que fazem parte do quadro da UFRB) orientaram 29 discentes 

da graduação em TCC.  

 

2. Todos os docentes do quadro permanente  e colaborador (do quadro da 

UFRB) da pós-graduação desenvolvem projetos de pesquisa com a 

participação de  

alunos de graduação em Serviço Social.  Muitos destes professores 

implementa os projetos  envolvendo bolsistas de graduação (iniciação 

científica) e discentes da pós graduação.  

 

3. Em 2019, foi iniciado o processo de escolhas das disciplinas que os 

discentes da pós farão seus estágios docentes e que será de grande 

importância  para estreitar mais ainda esta relação. 

 

4. Além das atividades de ensino e pesquisa, os discentes de graduação e pós-



graduação também estão em atividades de extensão, na organização de 

seminários, minicursos e outras ações coletivas. 

 

Estas atividades são de grande importância para despertar, nos discentes da 

graduação, o interesse em participar da pesquisa e concorrerem as vagas de 

futuras turmas do mestrado. 

 

Estágio de Docência 

O POSTERR, iniciou as suas atividades acadêmicas em março de 2019, 

desta forma, no seu primeiro ano de funcionamento, estabeleceu a seguinte 

organização: 

1. Primeiro semestre letivo – ofertou-se duas disciplinas obrigatórias e uma 

optativa; 

2. Segundo semestre letivo – ofertou-se uma disciplina obrigatória e três 

optativas, para que os discentes tivessem um maior leque de opções dentre as 

optativas; 

3. Foi construído durante o ano de 2019, resoluções internas para normatizar 

as  qualificações e estágio docente; 

4. Os estágios docentes foram planejados para ter início no primeiro semestre 

letivo de 2020. Salienta-se que houve pactuação para que os estágios 

docentes fossem feitos, dentro do possível em parceria com a graduação. 

Dentre os discentes do POSTERR, sete (07), farão o estágio na graduação em 

Serviço Social da UFRB, uma fará na graduação em Serviço Social na UFBA e 

um outro discente fará o estágio na própria UFRB, porém no Centro de 

Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, localizado no município 

de Feira de Santana que fica mais próximo a sua residência já que este não 

possui Bolsa de Estudos. 

O estágio de docência foi regulamentado através de resolução interna 

criada ao longo deste primeiro ano. O estágio docente será realizado na UFRB 

(pode ser feito em outra IES pública, autorizamos uma discente na UFBA) na 

área de Ciências Sociais aplicadas ou áreas afins conforme estabelecido na 

Resolução Interna do POSTERR/UFRB Nº 01, DE 17 DE SETEMBRO DE 

2019, os casos omissos serão  acordados pelo colegiado e entre o discente e o  

docente que fará a supervisão da sua atividade docente e o professor 



orientador, devendo ser efetuado durante um (01) semestre. Cada professor 

orientador deve assumir, inicialmente, até duas orientações, sendo esse 

número revisado a partir da demanda. Será permitida a figura do professor 

coorientador (mesmo que este seja de outra instituição) quando houver 

pertinência. 

 

 

7. INTERCAMBIOS  

 

Intercâmbio Nacional 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios, do 

Centro de Artes Humanidades e Letras, tem a possibilidade de acesso a 

convênios e intercâmbios já firmados entre a UFRB e outras universidades do 

Brasil e do exterior. No âmbito nacional, articulações sistemáticas vêm sendo 

feitas, desde 2012, com outras IES, de modo a favorecer a construção de um 

elo com a pesquisa que vem sendo desenvolvida nestas Instituições e que 

tenham interface com a UFRB. Destacam-se a parceria com a Escola de 

Serviço Social da UFRJ com escopo de qualificar docentes do curso de Serviço 

Social da UFRB. Articulação com a UNB através do GESST - Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Seguridade Social e Trabalho (com uma professora 

com doutorado concluído e outra que realizou estágio pós doutoral ligadas ao 

GESST/UNB); com a UNESP/Rio Claro, por meio da participação das 

professoras Heleni Duarte Dantas de Ávila e Jucileide Ferreira do Nascimento 

no projeto de pesquisa: Governança Territorial no Brasil – especificidades 

institucionais, lógicas espaciais e políticas de desenvolvimento, com 

financiamento da FAPESP e CNPQ. A UFRB ainda possui parceria com outras 

Universidades baianas e nacionais, a exemplo da UNEB, UEFS, UNIME, 

UFBA, UFSB, UFES, UFG, USP e outras ações bilaterais já foram realizadas 

com grupos dessas universidades, o que permitiu criar um espaço de reflexão 

ainda mais qualificado e afinado ao que vem sendo nacionalmente produzido 

no campo.  

As atividades já desenvolvidas fruto dessas  parcerias foram 

materializadas em atividades com a UNESP (através da realização de pesquisa 



com financiamento da FAPESP/CNPQ), com a UnB, com a UCSAL, UFBA , 

UFES e UERJ. Em 2019 essas parcerias tiveram início com a realização de 

atividades da aula inaugural e minicurso para os discentes e docentes do 

POSTERR com a  professora da Universidade Federal do Espírito Santos - 

UFES,  Maria Helena Elpídio Abreu; com a realização do Seminário 

internacional GOVERNANÇA TERRITORIAL NO BRASIL: Lógicas Espaciais, 

Especificidades Institucionais e Políticas de Desenvolvimento em parceria com 

a UNESP e  UFBA.  

Além disso docentes efetivos do POSTERR participaram de programas 

de pós-doutorado em diversas instituições públicas nacionais: Silvia de Oliveira 

Pereira ( ISC/UFBA), seus estudos do estágio pós-doutoral na Universidade 

Federal da Bahia  com o projeto, ofertou curso de curta duração acerca da 

“Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência a partir de uma 

Abordagem Interseccional e pautada nos Direitos Humanos” - Atividade Pré-

Congresso da ABRASCO. Além da apresentação de trabalho oral 8º 

Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da ABRASCO 

em  João Pessoa-PB. 

Em seu pós-doutoramento a docente Rosenária Ferraz Souza 

(PPGNEIM/UFBA, desenvolveu estudos e pesquisas no PPGNEIM/UFBA,no 

Grupo de Estudos e pesquisas sobre Desigualdades Sociais, Políticas Públicas 

e Serviço Social. A mesma participou do XI EPMARX (UFPE) e apresentou 

trabalhos com discentes da graduação (Thainá Santana)e pós-graduação 

(Luise Maria dos Santos Santos). No mesmo evento coordenou o GT XI 

EPMARX ao lado do docente Bruno Durães.  

O pós- doutorado de Lúcia Maria Aquino de Queiroz no Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), gerou a realização de pesquisas acerca do Turismo, 

Cultura, Desenvolvimento e Políticas Públicas: um estudo comparado das 

realidades de Cachoeira (BA) e Ouro Preto (MG). A  publicação da 

"MANAGEMENT OF CULTURAL TOURISM, LOCAL DEVELOPMENT AND 

SOCIAL NETWORKS: AN ANALYSIS OF TWO BRAZILIAN CITIES," - Journal 

of Tourism and Heritage Research, vol 2, n. 3, 2019, participação da docente 

em eventos no exterior, como o V Congreso Internacional Científico-Profesional 

de Turismo Cultural - Universidad de Córdoba, Espanha, 21 e 22 de Fevereiro 



de 2019. A docente ainda participou  como pesquisadora no Observatório da 

Economia Criativa da Bahia (OBEC-Ba) em parceria com a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) 

Essas parcerias estão em fase de implantação, mesmo assim já  

contribuíram para a formação de novas articulações entres docentes, discentes 

e grupos de pesquisa, tanto no âmbito nacional como internacional.  

O POSTERR avançou na articulação para novas parcerias, realizando reuniões 

com as coordenações dos Mestrados em Serviço Social da Universidade 

Federal da Bahia e Universidade Federal de Sergipe, planejando para o ano de 

2020 realização de pesquisas, eventos e produções conjuntas.   

 

Intercâmbio internacional 

Consoante explicitado no item sobre internacionalização, o POSTERR 

está estabelecendo contatos para parcerias futuras e assim poder receber 

discentes e docentes de  outros países e fomentar/propiciar  intercâmbios.  

Neste ano de 2019 foi realizado um levantamento dos convênios já existentes 

na UFRB e assim planejar contatos com Universidades localizadas na América 

Latina e Europa, a exemplo de Uruguai, Argentina, Chile, Portugal e Espanha. 

Dentre as atividades envolvendo atuação de docente do Programa em 

instituições internacionais e  participação de professores do exterior em 

eventos do POSTERR, destaca-se: 

 

1. No ano de 2019, um professor do Programa esteve afastado, participando de 

estágio Pós Doutoral na Argentina, conforme descrito a seguir: Maurício 

Ferreira da Silva participou de Estágio de Pesquisa na Universidad Nacional de 

Rosário - UNR/AR - Doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Com a publicção do artigo 

Governo Temer: uma estratégia de retomada conservadora no Brasil. 

Cuadernos de Política Exterior Argentina, v. 130, p. 21-36, 2019. 

2. Realização do Seminário   internacional GOVERNANÇA TERRITORIAL NO 

BRASIL: Lógicas Espaciais, Especificidades Institucionais e Políticas de 

Desenvolvimento em parceria com a UNESP e  UFBA, com a presença do 

professor André Torre, Université de Nice Sophia Antipolis; Directeur de 

Recherche 1ère classe à l’INRA, département SAD : UMR SAD-APT, 



AgroParis, França. 

 

8. SOLIDARIEDADE, NUCLEAÇÃO E VISIBILIDADE 

Indicadores de solidariedade e nucleação 

Solidariedade -  O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios 

– POSTERR, desde a sua criação, em final de 2018 e seu início de 

funcionamento em março de 2019, vem realizando  articulações nacionais com 

Programas mais próximo geograficamente, a fim de fortalecer ações 

sistemáticas de solidariedade, a fim de realização de pesquisas, intercâmbios e 

eventos, conforme já informado no item sobre intercâmbios nacionais.    

Destacamos ainda como ações de solidariedade entre o POSTERR e outros 

programas: 

1. Contribuição com Revisas de Outros Programas de Pós Graduação 

Brasileiros: muitos  

docentes participam em comitês editoriais de Revistas Científicas dos 

programas de pós-  

graduação da área e também de outras áreas. As principais Revistas 

brasileiras com as quais os docentes colaboraram como pareceristas neste ano 

de 2019, foram: Revista Temporalis (Abepss); Revista Ser Social (UnB); 

Revista Periódicus (UFBA) e Cadernos de Gênero e Diversidade (NEIM/UFBA). 

Parecer em livros da Editora da UFRB; Parecer em capítulo de livro da  Editora 

da UFRB e da Editora Café com Sociologia. Os docentes do POSTERR, 

também emitiram pareceres para seleção de comunicações para o ENPESS, 

CBAS, ABRASCO, EPMARX e do I Encontro Nacional de  Egressos dos 

Mestrados Profissionais da Bahia, conforme dados registrados na Plataforma 

Sucupira.  

2. Além dos pareceres, participação em eventos, houve também a participação 

dos docentes do programa em bancas de dissertação de Mestrado e teses de 

Doutorado, conforme consta em outros itens da Plataforma Sucupira: UFS; 

UEFS; UESB; UFBA; UCSAL; UNEB; UNIFACS; UNICAMP; UFRN; UFPE.   

3. Emissão de pareceres em seleção de projetos de iniciação científica; 

emissão de pareceres para seleção de projetos de pesquisa de docentes. 

Nucleação –  O POSTERR iniciou suas atividades no ano de 2019, com sua 



primeira turma. Os dados acerca dos primeiros discentes ainda são incipientes, 

entretanto demonstram uma inserção importante nas áreas referentes as linhas 

de pesquisa que estão vinculados: 

1. Inserção na Política de assistência social – 03 discentes 

2. Inserção na área da saúde – 01 discente 

3. Inserção junto a população em situação de rua – 01 discente (ressalta-se 

que a discente foi selecionada para esta atividade laborativa em função da sua 

participação no Programa de Pós-Graduação e por seu projeto de pesquisa ter 

como objeto a população em situação de rua) 

4. Bolsistas – 02 discentes. 

 

Acompanhamento de Egressos 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios ainda não 

possui egressos, pois teve início em março de 2019, estando com a sua 

primeira turma em andamento, sem nenhuma defesa programada. 

 

Visibilidade 

O POSTERR vem adquirindo visibilidade nacional neste seu primeiro ano 

através da participação dos docentes e discentes em eventos importantes para 

o Serviço Social e eventos de áreas afins, com apresentação de trabalhos e 

coordenação de Gts, contando com os seguintes canais de visibilidade: 

1. sitio eletrônico do Programa, que é atualizado sistematicamente - 

https://www.ufrb.edu.br/ppgpst/ ; página no Instagram @posterr_seso_ufrb 

2.  Participação regular de professores e estudantes do programa em eventos 

científicos da área ou áreas afins sejam eles eventos locais, nacionais e 

internacionais, desta forma, a participação em eventos contribuem para dar 

visibilidade ao Programa. Principais eventos com participação do corpo 

docente e discente em 2019 – IX JOINP; 16º CBAS, 11º EPMARX, 8º 

ABRASCO (Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde). 

3. Realização de eventos – Minicurso com a professora da Universidade 

Federal do Espírito Santo, Maria Helena Elepídio Abreu, com o título – Serviço 

Social, Política Social e Territórios; III Seminário Governança Territorial no 

Brasil: Especificidades Institucionais e Lógicas Espaciais. 

Destaca-se a participação de professores do programa em entidades de classe 



e conselhos de direitos, no ano de 2019, como:  

 

    • Bruno José Rodrigues Durães, integra a Associação Brasileira de Ensino 

de CIENCIAS SOCIAIS – ABECS (2018-2020); 

    • Heleni Duarte Dantas de Ávila – Vice-Presidente do Conselho Estadual de 

Política Sobre Drogas do Estado da Bahia – CEPAD (Representando a UFRB e 

tendo como suplente professor do CCS/UFRB); 

    • Jucileide Ferreira do Nascimento – Conselheira Vice-Presidente do 

Conselho Regional de Serviço Social (2017 – 2020), conselheira do Conselho 

Estadual de Assistência Social (CEAS/SJDHDS - 2019-2021), integra o Núcleo 

de Educação Permanente da política de Assistência Social (NUEP/SJDHDS). 

 

 

9. INSERÇÃO SOCIAL 

 

Inserção social 

A UFRB e em especial o CAHL já nascem a partir da comunidade local o 

que marca uma orientação da Universidade: promover a vivência da relação 

ensino, pesquisa e extensão como resposta social imediata da Universidade à 

comunidade. O processo de consolidação do curso de Serviço Social vem se 

pautando em princípios que possibilitam a construção de respostas às 

mediações postas pelo movimento do real, apreendendo a Universidade no 

conjunto sócio-histórico da sociedade brasileira, considerando sua dimensão 

universal, sua legitimidade e autonomia, tendo em vista a construção e difusão 

de um saber crítico, e a atenção necessária ao cotidiano histórico que cerca o 

povo e o território do Recôncavo, em consonância com a missão da UFRB 

expressa no seu PDI. 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios, 

seguindo os princípios e missão da UFRB, vem consolidando a sua inserção 

social, não só em âmbito local, como também nacional, consoante descrito nos 

parágrafos que seguem.   

As produções dos discentes e docentes, neste primeiro ano de 

funcionamento do Mestrado tem trazido impacto educacional na região, cujos 



artigos produzidos servem de referências para os discentes da Graduação. 

Docentes e discentes do Programa são responsáveis pela publicação de 

artigos que constituem materiais didáticos para os cursos de graduação em 

serviço social e outras áreas. O impacto educacional, também pode ser 

percebido através da realização de eventos, com destaque para o Seminário 

de Governança Territorial que contou com a participação do Professor André 

Torre (Directeur de Recherche 1ère classe à l’INRA, département SAD: UMR 

SAD-APT, AgroParisTech - Université de Nice Sophia Antipolis). 

Um dado revelador da importância do Mestrado na Região é o número de 

discentes  oriundos da UFRB aprovados na seleção para ingresso no 

Programa, dentre os dez (10) selecionados, seis (06), são oriundos da 

UFRB/Serviço Social, um (01) oriundo da Universidade Católica do Salvador – 

UCSal, um (01) oriundo da UFBA, 01 oriundo da Universidade Federal do 

Maranhão (esta discente cancelou a matrícula por motivos de saúde), ressalta-

se que apenas um (01) discente é de outra área (Direito – UEFS), os demais 

são todos do serviço social. 

A UFRB fez a sua filiação a ABEPSS há três anos, porém não 

conseguiu manter a sua filiação por questões financeiras (não conseguiu 

viabilizar o pagamento da anuidade). Uma docente já assumiu a direção 

nacional do CFESS e três discentes já assumiram a direção do CRESS 5ª 

Região. Uma professora participa do GTP de Política Social e Serviço Social. 

Há participação ativa de docentes e discentes nas atividades promovidas pela 

Abepss (Oficina Regional, Oficina Nacional, Abepss Itinerante, entre outras 

atividades).   

Vários docentes atuam, ainda como pareceristas em revistas, artigos e 

livros, bem como participam de Conselhos de Direito como os casos dos 

Conselhos Estadual de Assistência Social e Conselho Estadual de Política 

sobre Drogas.   

A contribuição para a formação de recursos humanos e capacitação de 

pessoal para atuação na vida profissional é uma constante no POSTERR 

 

Interfaces com a educação básica 

A interface com a Educação Básica, ocorre através dos grupos de 

pesquisa que discutem a política de educação, como: Grupo de Pesquisa em 



Educação e Diversidade, Observatório da vida Estudantil (OVE). Estes grupos 

desenvolvem pesquisas na área da educação, envolvendo discentes da 

graduação e da pós-graduação e  contribuição para a formação de recursos 

humanos e capacitação de pessoal para atuação  na educação básica.   

O curso de graduação em Serviço Social possui campos de estágio na  

da educação, o que propicia uma aproximação dos discentes com esta área. 

A maioria das discussões, no âmbito da pós-graduação, acerca da educação 

ocorrem com foco no debate da inserção dos assistentes sociais na política de 

educação. Não obstante, o POSTERR, possui discentes que não são 

assistentes sociais e possuem formação na área da educação, o que tem 

promovido importante debate e aprofundamento acerca desta política social. 

 

 

10. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A UFRB possui cooperação com outras universidades do Brasil e do 

exterior, de modo que o Programa de Pós Graduação em Política Social e 

Territórios poderá acessar estas parcerias e contribuir para a formação de 

novas, tanto no âmbito nacional como internacional.  

O Programa de Pós Graduação em Política Social e Territórios da UFRB se 

beneficiará dos acordos e convênios já celebrados  pela sua Superintendência 

de Assuntos Internacionais, dos quais se destacam a cooperação com a 

Universität Bayreuth, na Alemanha, Universidade de Maputo, em Moçambique 

e com a Universidade do Minho, em Portugal. O primeiro acordo já favoreceu a 

visita de professores dos cursos de Cinema e Audiovisual e de Ciências 

Sociais à Alemanha, a fim de oferecerem cursos específicos, bem como já 

possibilitou a hospedagem de um professor da área de Etnomusicologia no 

CAHL/UFRB, bem como a construção de projeto conjunto com a Universität 

Bayreuth. O convênio com a Universidade do Minho, em Portugal,  com uma 

turma de docentes da UFRB em conclusão de doutorado. Esses acordos 

demonstram o compromisso de formação de rede internacional de pesquisas 

que a UFRB, assim como os professores, estão desenvolvendo. Outro 

convênio importante e em particular para o curso de Serviço Social é com a 



Universidade Autônoma de Chapingo, no México, local onde discentes do 

curso de Serviço Social estudaram durante um ano, através do programa de 

mobilidade acadêmica. 

 

Outros convênios internacionais da UFRB: 

 

Portugal 

    • Instituto Politécnico de Bragança; 

    • Universidade de Évora; 

    • Universidade do Minho; 

    • Universidade Trás os Montes e Alto D’ouro; 

    • Universidade de Coimbra 

 

México 

    • Universidade Autônoma de Chapingo 

 

Espanha 

    • Universidade de Mondragon; 

    • Universidade de Santiago de Compostela 

    • Universidade de Múrcia 

 

Alemanha 

    • Universidade de Bayreuth 

 

Chile 

    • Universidade de Concepción  

 

França 

    • Agrosuo Dijon 

    • École Nationale Supérieure dês Sciences Agronomiques de Bordeaux 

Aquitaine 

 

Honduras 

    • Escuela Agrícola Panamericana – Zamorano 



 

Cuba 

    • Universidade de Camanguey 

    • Universidade de Havana 

    • Universidade de Artemisia 

 

Angola 

    • Instituto Superior Politécnico de Kwansa Sul  

 

Moçambique 

    • Universidade Pedagógica de Moçambique 

    • UniZambeze  

 

Reino Unido 

    • Royal Botanic Gardens – Kew 

 

Associações Internacionais que a UFRB participa: 

    • Associação das Universidades dos Países de Língua Portuguesa - AULP – 

A AULP é uma entidade que congrega as universidades de língua portuguesa 

no mundo. Preconiza a criação da Universidade Virtual de Língua Portuguesa, 

que contempla as bases de uma futura Universidade dos Países de Língua 

Portuguesa, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.  

    • Organização Universitária Interamericana - OUI - A OUI é uma associação 

internacional que incentiva a cooperação entre as instituições universitárias e o 

desenvolvimento do ensino superior nas Américas.  

    • A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP – A CPLP é uma 

organização assinada entre países lusófonos, que instiga a aliança e a 

amizade entre os signatários. A sua sede fica em Lisboa.  

 

Além dos convênios efetuados pela Assessoria Internacional da UFRB, 

docentes do POSTERR, integram redes internacionais de pesquisa e  

participaram de atividades e eventos internacionais no ano de 2019, consoante 

elencados a seguir:  

 



    • Lúcia Maria Aquino de Queiroz, V Congreso Internacional Científico-

Profesional de Turismo Cultural - Universidad de Córdoba, Espanha, 21 e 22 

de Fevereiro de 2019. Com o trabalho : "MANAGEMENT OF CULTURAL 

TOURISM, LOCAL DEVELOPMENT AND SOCIAL NETWORKS: AN 

ANALYSIS OF TWO BRAZILIAN CITIES," - Journal of Tourism and Heritage 

Research, vol 2, n. 3, 2019. 

 

    • Maurício Ferreira da Silva participou de Estágio de Pesquisa na 

Universidad Nacional de Rosário - UNR/AR - Doctorado en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Com a publicção do artigo  Governo Temer: uma estratégia de retomada 

conservadora no Brasil. Cuadernos de Política Exterior Argentina, v. 130, p. 21-

36, 2019; 

 

    • Georgina Gonçalves dos Santos, participa da Rede Internacional de 

Pesquisa sobre Avaliação pelo Estudante – Réseau International de 

Recherchesur l'Évaluation de l'Enseignement par les Étudiants. 

 

 

11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Os docentes do Programa de Pós-Graduação em Política Social e 

Territórios -  POSTERR, do Centro de Artes Humanidades e Letras - CAHL, 

além de desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e extensão já 

destacados anteriormente, em outros itens deste documento, desempenham 

outras tarefas que corroboram com o processo de implantação do POSTERR, 

conforme elencados a seguir:  

 

    • Bruno José Rodrigues Durães, integra a Associação Brasileira de Ensino 

de CIENCIAS SOCIAIS – ABECS (2018-2020), e o Observatório de Políticas 

para o ensino médio e ensino de sociologia, e participa do  Centro de Estudos 

e Pesquisas em Humanidades (CRH) da UFBA; 

    • Dyane Brito Reis Santos participa da RIALA – Rede de Investigação Afro 



Latino Americana, é docente colaboradora do Mestrado Profissional em 

História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas e do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Universidade (EISU/UFBA), 

membro Pesquisadora do Programa A cor da Bahia (UFBA); Atual diretora do 

CAHL/UFRB; 

    • Elson Luciano Silva Pires – Professor Titular da Unesp/Rio Claro 

(aposentado), coordenador da pesquisa: Governança Territorial  no Brasil: 

Especificidades Institucionais e Lógicas Espaciais (São Paulo, Minas e Bahia); 

    • Georgina Gonçalves dos Santos é revisora de projetos de fomentos da  

Fundação de Amparo à Pesquisa ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Estado do Maranhão, e do CNPq, e membro do corpo editorial da Revista 

Recôncavos.  

    • Heleni Duarte Dantas de Ávila foi conselheira do Conselho Estadual de 

Políticas Sobre Drogas (2017-2019), e atualmente é a vice-presidente eleita 

desse importante conselho de defesa de direitos (2019-2021); 

    • Jucileide Ferreira do Nascimento é desde 2019 (2019-2021), conselheira 

do Conselho Estadual de Assistência Social (SJDHDS), integra o Núcleo de 

Educação Permanente da política de Assistência Social (NUEP/SJDHDS), 

conselheira vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Bahia 

(2017-2020), integra o Grupo Temático de Pesquisa em Política Social da 

ABEPSS (2019-2020, revisora de periódicos : Ser Social (UnB) e Temporalis 

(ABEPSS);  

    • Lúcia Maria Aquino de Queiroz, em 2019 atuou como pesquisadora no 

Observatório da Economia Criativa da Bahia (OBEC-Ba) em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); 

    • Luis Flávio Reis Godinho -  Professor Colaborador do Programa de Pós 

Graduação em, Política Social e Territórios da UFRB. Coordenador Institucional 

do Observatório do Ensino de Sociologia no Ensino Médio (ABECS_UFRB); 

    • Maurício Ferreira da Silva participa da Rede Brasileira de Estudos sobre 

Cidades Médias; Membro do corpo editorial da  EDUFRB (Editora da UFRB); É 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação(PPGCI-UFRB); 

    • Rosa Helena Stein -   Departamento de Serviço Social e Programa de Pós-

Graduação em Política Social, da Universidade de Brasília (aposentada),  

Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social e Trabalho 



(GESST/UnB) e o Nucleo de Estudos e Pesquisas em Política Social 

(NEPPOS/UnB); 

    • Rosenária Ferraz de Souza participa do Grupo de Estudos e pesquisas 

sobre Desigualdades Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social 

(PPGNEIM/UFBA); 

    • Silvia de Oliveira Pereira, Coordena o GT Deficiência e acessibilidade da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO; Atual gestora de 

extensão do CAHL/UFRB; 

    • Simone Brandão Souza é Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em 

Cultura e Sexualidade – NUCUS-UFBA. 

 

 

12. AUTOAVALIAÇÃO (PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO 

E TENDÊNCIAS 

 

Informe os Pontos Fortes do Programa  

 

Para esta primeira avaliação do Programa, tomou-se como base os 

objetivos contidos no APCN – Aplicativo para propostas de cursos novos, do 

Mestrado em Política Social e Territórios, os dados contidos no Relatório de 

Autoavaliação Institucional da UFRB (Realizado pela CPA - Comissão Própria 

de Avaliação), as reuniões do colegiado e com discentes, também foram 

importantes instrumentos de avaliação. Outro instrumento fundamental  foi a 

ficha de Avaliação para área do Serviço Social (área 32). 

Assim, como pontos fortes do recém-criado Programa de Pós-Graduação em 

Política Social e Territórios, merecem destaque os seguintes: 

 

1. O primeiro diz respeito ao histórico do Programa  que foi criado em 

conformidade com as políticas educacionais críticas, emancipatórias, inclusivas  

e com a missão da   UFRB em promover educação superior de excelência, 

com compromisso social, pautada na história, nas tradições e inovações que 

compõem e forjam a vida na Região do Recôncavo Baiano. 

2. O segundo, está ligado a sua estreita relação com a graduação, o que já foi 



citado em itens anteriores (envolvimento de professores, realização de eventos 

e outras atividades de forma articulada). 

3. O terceiro é a própria  Proposta do Programa, coerente  no que se refere à 

área de concentração, linhas e projetos de pesquisa e estrutura curricular, 

tendo como meta a consolidação do programa como uma referência na área de 

Serviço Social, Política Social e Territórios.   

4. O quarto ponto refere-se ao compromisso do curso com a qualificação 

docente. Em 2019, os três professores colaboradores possuíam pós-doutorado 

e dentre os professores do corpo permanente duas professoras já tinham 

concluído o pós-doutorado, três concluíram no segundo semestre e, duas estão 

com a conclusão programada para março de 2020. 

5. O quinto ponto relaciona-se ao envolvimento dos professores com o 

programa: Todos os docentes realizam pesquisas e apenas dois professores 

do corpo permanente não possuem orientandos em 2019 e a maioria ministrou 

disciplinas (seis do corpo permanente e dois do corpo de colaboradores). 

 6. Sexto ponto concerne  ao  quesito integração, o que pode ser observado 

com a presença de professores de outras instituições em atividades do 

Programa, tais como minicurso, palestras e seminário.   

7. Sétimo ponto reporta-se a produção dos professores e de seus respectivos 

grupos de pesquisa o que pode ser visto em itens anteriores, ou seja, todos os 

professores do corpo permanente do programa tiveram publicações neste 

período.   

8. Oitavo ponto compete a participação de discentes da graduação nos projetos 

de pesquisa dos docentes do Programa, elevando o interesse dos discentes da 

UFRB, em particular de Serviço Social, em participarem de futuras seleções 

para ingresso no POSTERR. 

Ao final do primeiro ano de funcionamento do curso foram realizadas duas 

oficinas envolvendo discentes, docentes e servidores técnicos da Pós-

Graduação, a primeira  com objetivo  avaliar o funcionamento e a segunda para 

realizar o Planejamento. 

Na oficina de avaliação foi estabelecida uma comissão para coordenar o 

processo avaliativo, composta pela representação discente, pela coordenação 

do programa, mais dois professores (um de cada linha de pesquisa) e um 

servidor técnico. 



Após a constituição da equipe de coordenação do processo avaliativo, iniciou-

se a construção de  princípios capazes de  fundamentar as diretrizes  para 

autoavaliação: 

1. Adoção de uma teoria social crítica; 

2. Dimensões investigativas e interpretativas como princípios formativos; 

3. Presença da interdisciplinariedade no curso; 

4. Exercício do pluralismo como elemento próprio da vida acadêmica; 

5. Compreensão da Ética como princípio que perpassa toda a formação. 

 

Acerca dos itens a serem avaliados e que representem qualidade, a definição 

das abordagens de avaliação, definição dos indicadores e critérios a serem 

adotados, resultados e elaboração do projeto, ficou agendada uma oficina para 

o mês de fevereiro de 2020, quando a ficha de avaliação da área 32 já deverá 

estar definida pelas instâncias responsáveis. 

 

Em quais Pontos o Programa pode melhorra 

 

Para análise dos pontos que o Programa necessita melhorar, foi levado 

em conta os seguintes aspectos: o tempo de funcionamento do Mestrado; os 

objetivos contidos no APCN; as reuniões e oficinas realizadas durante  o ano 

de 2019, com docentes, discentes e servidores técnicos; os instrumentos de 

avaliação da área 32 (serviço social) e os relatórios de avaliação institucional 

da UFRB. 

 

Assim, destacamos os seguintes pontos e aspectos decorrentes deste primeiro 

ano do Programa: 

1. Necessidade de mais bolsas de mestrado.  A política de oferecimento de 

bolsas de mestrado prejudica em muito a permanência e consequente 

produção dos discentes. 

2. Melhorias na infra-estrutura, principalmente ampliação dos laboratórios de 

informática e  nas bibliotecas. 

3.  Quanto ao corpo docente, o desafio/meta é ampliar as publicações de 

artigos em A1 e A2 e de livros, conforme Qualis/CAPES. 

4. Avançar com parcerias nacionais e internacionais para intercâmbio de 



docentes e discentes em outras universidades. 

5. Ampliar a parceria com outras universidades para realização de pesquisas e 

outras atividades em conjunto. 

6. Ampliar o número de vagas e a demanda de candidaturas ao Programa e 

estimular a produção discente. 

7. Estabelecer estratégias para atração de discentes estrangeiros para o 

programa. 

8. Estabelecer estratégias para a presença de docentes visitantes, de outras 

universidades no Programa. 

 

 

13. PLANEJAMENTO FUTURO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios realizou 

uma oficina de planejamento em dezembro de 2019 e deu início ao 

planejamento para os anos seguintes, elencando  ações para curto, médio e 

longo prazo. Assim, com base  nas ações relevantes realizadas e nos aspectos 

que necessitam ser melhorados, realizou-se um levantamento de prioridades 

que serão inseridas no Planejamento Estratégico do Programa. 

Para os próximos anos temos planos para curto, médio e longo prazo, 

conforme detalhado a seguir: 

 

Curto prazo (para realizar até o ano de 2020) 

1-Ampliar o número de vagas a ser ofertada, tendo em vista a demanda 

reprimida, tendo em vista a inexistência de mestrado na área de Serviço Social 

no interior da Bahia. Para a seleção da primeira turma o Programa contou com 

71 inscritos (setenta e um) para 10 (dez) vagas, ou seja, uma concorrência de 

7,1 para uma vaga. 

 

2. Desenvolver ações de intercâmbio e internacionalização do Curso através de 

socialização de estudos; parcerias em pesquisas e outras ações envolvendo 

outras universidades e pesquisadores, difusão e divulgação das pesquisas 

produzidas. 



 

3. Construir resoluções e instrumentos internos para melhor organização do 

programa. 

 

4. Realizar evento periódico sobre Políticas Sociais e Territórios, com previsão 

de início para o segundo semestre de 2020. 

 

5. Realizar seminários internos de avaliação e planejamento do Programa, 

envolvendo o corpo docente e discente. 

 

6. Incentivar a qualificação docente através da participação em eventos da área 

do Serviço Social e áreas afins (congressos, seminários e outros). 

 

7. Manter atualizada a página do Programa. 

 

Médio Prazo (para realizar até o ano de 2021) 

 

1. Contar com servidores e treinamentos mais adequados às demandas da 

Pós-graduação para compor a Secretaria e gestão do Programa. 

 

2. Promover revisão curricular, no Regimento e linhas de pesquisa de forma a 

uma melhor adequação as necessidades do Programa. 

 

3. Publicar em quális A 1, A 2 e B1 (ação fundamental para os programas de 

pós-graduação). . 

4. Organizar coletânea de artigos, na modalidade de dossiê temático, como 

forma de incentivar o corpo docente e discente do Programa a publicarem e 

aberto a pesquisadores de outras Universidades. 

 

5. Ampliar o número de professores com pós-doutorado. 

 

Longo prazo (para realizar até o ano de 2022) 

1. Ampliar o número de docentes do Programa, priorizando professores da 

área do Serviço Social. 



 

2. Realizar evento internacional, com a temática do Programa (Serviço Social, 

Política Social e Territórios). 

 

3. Participar e colaborar na criação de um programa de Doutorado no Centro 

de Artes Humanidades e Letras. 

 

4. Consolidar o programa e envolver os docentes permanentes em convênios e 

intercâmbios nacionais e internacionais. 

 

5. Atrair docentes estrangeiros visitantes no Programa de Pós-Graduação em 

Política Social e Territórios – POSTERR. 

 

6. Intensificar o envolvimento dos egressos na vida  do programa, 

especialmente no que diz respeito à disponibilização de informação atualizada 

sobre a produção discente, participação em eventos, e elaboração de 

publicações; 

 

 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios, contou com 

todos os professores apresentados no APCN no início de suas atividades, 

entretanto, após a primeira semana de aula e amadurecimento interno do 

grupo de docentes, mais dois professores foram agregados, um  da área do 

Serviço Social para o corpo permanente e outro da área de ciências sociais 

para o corpo de colaboradores, ambos da própria UFRB (Professora Rosenária 

Ferraz e Professor Luis Flávio Godinho). 

Ainda no primeiro bimestre de aulas o Programa foi contemplado com uma 

sala  para a Coordenação, equipada e no mesmo Prédio onde funciona a 

secretaria da Pós-Graduação do Centro de Artes Humanidades e letras. 

 


