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1. Programa 

1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, 

linhas de pesquisa, projetos em andamento e estrutura 

curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação aos 

objetivos, missão e modalidade do Programa. (Incluir na 

descrição os objetivos e a missão do programa). 

 

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

POSTERR, pertencente a área 32 da CAPES, aprovado em final de 2018 e 

com início de suas atividades acadêmicas em março de 2019, vem se 

constituindo como importante espaço de formação, pesquisa e produção de 

conhecimento na área da Política Social e sua interface com o território. 

Este é um Programa situado no interior do estado da Bahia, na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, que tem como missão 

expressa no seu PDI: “exercer de forma integrada e com qualidade as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, com vistas à promoção do 

desenvolvimento das ciências, letras e artes e à formação de cidadãos com 

visão técnica, científica e humanística e valorização das culturas locais e dos 

aspectos específicos e essenciais do ambiente físico e antrópico” (Plano de 

Desenvolvimento Institucional UFRB 2015-2019, p. 17). O POSTERR, 

dialogando com o que está preconizado na missão institucional, pretender ser 
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referência no estudo/aprofundamento do Serviço Social, articulado o debate 

com a Política Social e Territórios, com reconhecimento nacional e 

internacional. Aponta ainda, a importância de formar mestres em Política Social 

e Territórios com sólida capacidade de reflexão e interpretação crítica da 

realidade social, com competência técnica e acadêmica e compromisso ético-

político com a inclusão social. 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, 

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 objetivo do Programa é 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, histórica e 

culturalmente referenciada. Qualificar profissionais de Serviço Social e de áreas 

afins, com competência teórica, crítica e generalista nas áreas de gestão, 

formulação, implementação, análise e avaliação de políticas sociais. Estabelecer 

relações internacionais, nacionais, regionais, territoriais e locais, e construir 

articulações entre a pós-graduação e a graduação, visando ampliação e 

melhoria da qualidade das produções científicas discentes e docentes, além de 

consolidar as investigações e articulações que já vem sendo construídas no 

Centro de Artes, Humanidades e Letras. 

O curso objetiva ainda aprofundar o conhecimento sobre o Serviço Social, 

Política Social e Territórios e as situações concretas de materialização dos 

direitos sociais e das políticas sociais, particularmente na região do Recôncavo 

baiano, fomentando a construção de conhecimentos sobre expressões da 

questão social, aspectos culturais e históricos, mediante a articulação entre 

teoria e prática, na perspectiva da emancipação humana. 

O POSTERR possui uma área de concentração (Política Social e 

Territórios) e duas linhas de pesquisa: Política Social e Território e Trabalho, 



Direitos e Questão Social, que dialogam tanto com a área de concentração, 

como com as disciplinas ofertadas, projetos de dissertação em andamento e 

atividades dos grupos de pesquisa.  

Com relação a articulação entre projetos de pesquisa/dissertações em 

andamento e as linhas de pesquisa, será demonstrado a seguir: 

 

Linha 01 – Política Social e Território  

 

a) Os Conselhos gestores de políticas públicas como instrumento de 

democracia participativa e controle social: a importância dos conselhos 

de assistência social no Recôncavo baiano. 

b) O princípio da equidade em tempos de COVID - 19: um estudo de caso 

a partir de Cachoeira - BA. 

c) A política de Territorialização e suas Interrelacōes com a política pública 

de Assistência Social: O Territorio de Identidade Litoral Sul 

d) Samba de Roda e Saúde: narrativas sobre o acesso e a produção do 

cuidado em saúde das sambadeiras de Cachoeira/BA 

e) Impactos do Programa Bolsa família  no território de identidade do 

Recôncavo da Bahia 

f) Assistência Estudantil em contextos de interiorização e internalização: 

um olhar para a Unilab - Campus dos Males 

g) As Mulheres do Campo e o Programa de Transferência de Renda Bolsa 

Família: Território como espaço limitador no acesso aos direitos sociais 

básicos da população rural Baiana? 

h) Estado Democrático e Necropolítica: Os desdobramentos da 

participação democrática no Conselho Estadual de Políticas Sobre 

Drogas na Bahia 

i) Estigmas Cruzados - Mulheres em situação de rua e o (in)acesso ao 

Programa Bolsa Família 



j) Gestão do Trabalho no SUAS: Entre a Precarização e a Garantia de 

Direitos. Uma análise sobre a realidade do município de Lauro de 

Freitas, Bahia. 

k) A exequibilidade da rede de proteção às mulheres negras vítimas de 

violência na Bahia 

l) Um olhar feminista sobre as (não) abordagens de gênero na formação 

em Serviço Social     

m)  Políticas Públicas em Unidade Socioeducativa de Internação: o que 

pensam as mães?   

 

Linha 02 –Trabalho, Direitos e Questão Social 

 

1. Diálogos insurgentes: o debate sobre sexualidade no ensino médio 

como política de educação e prevenção de IST’s/AIDS no Território do  

Piemonte Paraguaçu 

2. Nas Trincheiras da Previdência: O trabalho do Serviço Social no 

contexto do “INSS digital”.  

3. A Política de Saúde Mental em Tempos de Contrarreforma do Estado: 

uma análise sobre o processo de trabalho do (a)s Assistente Sociais em 

Centros de Atenção Psicossocial-CAPS do Recôncavo da Bahia 

4.  “Onde lhe doem os calos?”: Intersecções de gênero, raça e classe no 

contexto de trabalho precário na indústria calçadista no interior da Bahia 

5. A inserção e trajetória dos alunos transgêneros. 

6. Liberais no Debate sobre a Reforma Trabalhista no Congresso Nacional 

7. Entre a Liberdade e a Prisão do Trabalho: o caso dos trabalhadores por 

aplicativos de Salvador/BA.   

8. Vozes Erguidas das Mulheres Rurais: a violência contra a mulher no 

município de Conceição do Almeida. 

 



O POSTERR possui 10 (dez) professores do corpo permanente e  03 (três) 

do corpo de colaboradores, destes um da UFRB e os outros dois de outras 

Universidades (UNB e UNESP). Dos professores do programa que possuem 

lotação funcional na UFRB (dez permanentes e um colaborador), 06 (seis) 

estão na linha 01 e 05 (cinco) estão na linha 02.  

Como o programa está na sua segunda turma, a distribuição de 

orientadores e orientandos encontra-se da seguinte forma: 01 (uma) professora 

com 01 (uma) discente, 02 (dois) professores com 03 (três) discentes e os 

demais com 02 (dois) discentes, havendo um equilíbrio entre a quantidade de 

orientações e linhas de pesquisa. Ressalta-se que as orientações seguem o 

critério da afinidade do objeto dos trabalhos dos discentes com as linhas e 

áreas de pesquisa e produção dos professores. 

O Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios tem natureza 

acadêmica e os egressos serão mestres com capacidade de reflexão e 

interpretação crítica da realidade social, com competência técnica e acadêmica 

e compromisso ético-político com a inclusão social. 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, 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 curso, em 2020, ampliou sua oferta de vagas de 10 para 12 vagas 

anuais. Os discentes devem cursar 24 créditos, sendo 12 de disciplinas 

obrigatórias e 12 de disciplinas 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 Mestrado requer o desenvolvimento de uma Dissertação (trabalho de 

pesquisa supervisionado) que é defendida no prazo de 24 meses. As 

disciplinas são ofertadas ao longo de quatro (04) semestres. O estágio de 

docência será acordado entre o aluno e o professor orientador, em acordo com 



as normas específicas para este fim, devendo ser efetuado durante um (01) 

semestre.  

 As três disciplinas obrigatórias são: Metodologia da pesquisa social; 

Estado, Política Social e Serviço Social e Território e Desenvolvimento. O 

Programa conta, ainda, com dez disciplinas optativas: Trabalho, Questão 

Social e Direitos; Proteção Social e Cidadania no Capitalismo; Mutações 

Econômicas e Dinâmicas Territoriais; Participação, Democrática e Controle 

Social; Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 1: Saúde; 

Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 2: Previdência Social; 

Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 3: Assistência Social; 

Pobreza, Identidade, Cidadania e Cultura; Análise e Avaliação de Políticas e 

Programas Sociais; Família, Serviço Social, Políticas Sociais; Gênero, 

Sexualidade e Raça/Etnia no Neoliberalismo e Serviço Social, Questão Social e 

Capitalismo Brasileiro. 

 A Estrutura curricular atende aos requisitos estabelecidos para a 

realização de um mestrado acadêmico, com as suas disciplinas e atividades 

obrigatórias. As disciplinas possuem estreita relação com a área de 

concentração e com as duas linhas de pesquisa, abordando categorias como, 

Política Social; Territórios; Estado; Trabalho, Direitos e Questão Social, 

consoante os componentes listados no parágrafo anterior. 

As ementas das disciplinas versam sobre temas relacionados a área de 

concentração e as linhas de pesquisa, como por exemplo, 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. Dinâmica territorial e diferentes escalas de ação e de análise dos 

processos sócio-espaciais, a diversidade histórico-cultural do território, as 

estratégias e os instrumentos de gestão e de planejamento territorial. 

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

classes. “Questão Social” e Direitos no capitalismo contemporâneo: gênese e 

contradições. 

Para o debate das disciplinas de forma que dialoguem coerentemente com 

as linhas de pesquisa, foram adotadas, no Projeto Pedagógico do Curso, 

referências bibliográficas atualizadas e que contribuam para construção crítica 

de conhecimento e consequente formação dos discentes do mestrado. 

Ressalta-se que as obras adotadas estão mescladas entre autores clássicos e 

contemporâneos, visando uma leitura atualizada e com consistência teórica 

para uma formação de qualidade dos discentes do programa. Algumas das 

referências serão exemplificadas a seguir: BEHRING, Elaine R. & BOSCHETTI, 

Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2017; 

COUTINHO, Carlos Nelson, Gramsci: um estudo sobre seu pensamento 

político. Rio de Janeiro: Campus, 1992; FONTES, Virgínia. O Brasil e o Capital 

Imperialismo – teoria e história. Rio de Janeiro, FIOCRUZ- EPSJV e UFRJ, 

2010; ALVES, Giovani. Trabalho e Subjetividade: o espírito do toyotismo na era 

do capitalismo manipulatório. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011; ANTUNES, 

Ricardo. Os Sentidos do Trabalho – ensaios de afirmação e a negação do 

trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999; BRANDÃO, CARLOS. Território & 

Desenvolvimento. As Múltiplas Escalas Entre o Local e o Global. São Paulo: 

UNICAMP, 2012; PIRES, Elson Luciano Silva et al. Governança Territorial: 

conceito, fatos e modalidades. Rio Claro: UNESP - IGCE: Programa de Pós-

graduação em Geografia, 2011, 192 p.: il., figs., quadros; CASTELLS, Manuel. 

Hacia el Estado Red? Globalizacion economica em la era de la informacion, 

Ponencia presentada em el Seminário sobre “Sociedad y reforma del estado”, 

Governo Federal, Brasília, março, 1998; CHESNAIS François, A Mundialização 

do Capital, Ed. Xamã, São Paulo, 1996; DALLABRIDA, V. R. Governança 

territorial: Um primeiro passo na construção de uma proposta teórico-

metodológica. 3º Seminário Internacional sobre Desenvolvimento local. Santa 

Cruz do Sul: Unisc, 2006; HARVEY, David. O Enigma do Capital: e as crises do 

capitalismo. São Paulo, Ed. Boitempo, 2011; OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à 

Razão Dualista. O Ornitorrinco. Ed. Boitempo, São Paulo, 2003; OLIVEIRA, 

Francisco de. As contradições da globalização, nação, região, metropolização. 



In C.C Diniz, M. Crocco (orgs). Economia Regional e Urbana: contribuições 

teóricas recentes. Belo Horizontre: Ed. UMFG, 2006; PEREIRA, C. P. Proteção 

Social no capitalismo: crítica a teorias e ideologias conflitantes. São Paulo: 

Cortez, 2016; ABREU, Maria Helena Elpídio. Território, política social e serviço 

social: caminhos e armadilhas no contexto do social-liberalismo. Campinas: 

Papel Social, 2016. GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere, volume 5: O 

Risorgimento. Notassobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002. 461 p; GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere, volume 3: 

Maquiavel. Notas sobre o Estado e política. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011. 428 p; BRAVO, M. I. S.; CORREIA, M. V. C. Desafios do 

controle social na atualidade. Serviço Social & Sociedade, n. 109, p. 126–150, 

mar. 2012; CORREIA, Maria Valéria. Que controle social? Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2000; MARX, K. Contribuição à crítica da Economia Política. 2ª ed. 

São Paulo: Expressão Popular, 2008; ANTUNES, Ricardo. Riqueza e Miséria 

do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006; Clayton Roberto Messias e 

Carlos Roberto da Silveira. Decolonialidade dos saberes históricos da África e 

América Latina descolonizadas, 2019; Achebe, Chinua. O Mundo se 

Despedaça. São Paulo. Companhia das Letras, 2019; dentre outras tantas de 

grande importância para garantir a coerência com os princípios do mestrado.  

Os mestrados acadêmicos na sua organização necessitam de alguns 

princípios gerais: flexibilidade curricular, que atenda à diversidade de 

tendências do conhecimento e ofereça possibilidades de aprimoramento 

científico, técnico, cultural e de inovação, abertura a candidatos com diferentes 

formações profissionais, desde que atendam aos critérios de seleção 

aprovados pelo Colegiado do Programa.  

As disciplinas se subdividem em disciplinas de caráter obrigatório, optativas        

e em atividades complementares, de modo a conferir flexibilidade curricular e 

atender aos interesses dos alunos. As disciplinas ofertadas são ministradas 

sob a forma de aulas dialogadas, seminários, discussões em grupo, trabalhos 

práticos e outros procedimentos didáticos previstos no plano de ensino de cada 

unidade curricular. As disciplinas optativas devem ser selecionadas, juntamente 



com os orientadores dentre o elenco do currículo por meio de plano de 

estudos. 

A oferta das disciplinas é realizada seguindo a seguinte lógica: no primeiro 

semestre letivo duas disciplinas obrigatórias e uma optativa e no segundo 

semestre letivo uma obrigatória e duas optativas. As optativas são 

selecionadas através de planejamento realizado entre discentes e docentes e 

definidas em reunião de colegiado, procedendo dentro do possível um rodízio 

entre as optativas. 

O corpo docente do Programa é composto por 10 (dez) professores, na 

proporção de 60% com graduação em Serviço Social e 40% em áreas afins, 

sendo uma da economia e três das ciências sociais. As titulações em 

mestrados e doutorados dos professores são: saúde coletiva, política social, 

serviço social, administração, ciências sociais, educação e estudos culturais. 

As pesquisas realizadas pelo corpo docente possuem transversalidade com a 

área de concentração do POSTERR e com as linhas de pesquisa, conforme 

descrito a seguir: 

 

LINHA 1 

POLÍTICAS SOCIAIS, TERRITÓRIOS E ESTADO 

 

Professores ligados a linha 01 - Dyane Brito Reis Santos; Georgina 

Gonçalves dos Santos; Heleni Duarte Dantas de Ávila; Jucileide Ferreira do 

Nascimento; Lúcia Maria Aquino de Queiroz – neste grupo tem quatro 

professoras com formação em serviço social e duas com formação em áreas 

afins (sociologia e economia). As pesquisas das professoras e formação 

acadêmica possuem consonância com as disciplinas obrigatórias e optativas.  

Nesta linha os discentes possuem experiência e desenvolvem estudos e 

pesquisas sobre as seguintes temáticas: questões étnico/raciais; ações 

afirmativas; pessoas com deficiência; direitos humanos; política de saúde, 

política sobre drogas; serviço social; docência do ensino superior; educação; 

família; papel do Estado; política de assistência social; participação social, 

política social; territórios; desenvolvimento social; setor turismo; 



desenvolvimento regional; desenvolvimento urbano e turismo;  economia da 

cultura; economia criativa. 

 

LINHA 02 – TRABALHO, DIREITOS E SERVIÇO SOCIAL 

 

Esta linha está composta por cinco professores, sendo que um é do corpo 

de colaboradores e quatro de permanentes, destes dois são assistentes sociais 

e dois das ciências sociais.  

Os docentes vinculados a esta linha possuem estudos e pesquisas ligados 

aos seguintes temas: trabalho; informalidade; teoria marxista; ensino de 

sociologia; trabalho digital; novas formas de trabalho na contemporaneidade e 

sobre informalidade; papel do Estado, Teoria Política, Sociologia Política, 

Poder, Desenvolvimento; direitos humanos; sociologia do trabalho; formação 

social brasileira; gênero; violência doméstica;  sexismo; sexualidades; racismo; 

violência; sistema prisional; lesbianidades; formação profissional e projeto 

ético-político; fundamentos do serviço social e movimentos sociais. 

Através da formação acadêmica e dos estudos e pesquisas desenvolvidos 

pelo corpo docente do POSTERR, identifica-se a aderência e conhecimento 

acerca das disciplinas ofertadas pelo Programa, tanto as obrigatórias como as 

optativas.   

As atividades acadêmicas do programa são desenvolvidas de forma 

articulada, tanto com os membros do Mestrado em Política Social e Territórios, 

como com a graduação em Serviço Social e os outros programas de pós-

graduação do Centro de Artes Humanidades e Letras. No ano de 2020, foram 

realizadas várias atividades envolvendo o corpo docente e discente do 

programa: aula inaugural sobre violência de gênero; minicurso sobre políticas 

sociais em tempos de pandemia; ciclo de palestras virtuais – POSTERR na 

Quarentena; bancas de qualificação; reuniões de planejamento; formação dos 

grupos de pesquisa com a participação de docentes e discentes do programa; 

publicação de artigos em revistas em parceria com discentes e docentes; 

publicação do primeiro livro do POSTERR, com a participação dos discentes 



ingressantes em 2019.1 e seus orientadores, com o Título – Política Social e 

Territórios. 

Em 2020 também ocorreram avanços nas relações com outros programas, 

como participação em bancas de qualificação, contando com a presença de 

professores da universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de 

Sergipe; Universidade Federal do Rio do Janeiro, Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Universidade Estadual De Campinas. 

O programa realizou o I Web Congresso Internacional – Política Social, 

Serviço Social e Territórios, com a participação de mais de mil inscritos, com 

apresentação de mais de 100 trabalhos e com palestras de professores 

brasileiros (UFBA; UNICAMP; UNESP e UFF) e de outros países (Uruguai; 

Angola e Portugal). Também foram realizadas publicações conjuntas com 

docentes de outras universidades, a exemplo da Universidade Católica do 

Salvador; Universidade Federal do Tocantins; Universidade Federal da Bahia e 

outras. Os docentes e discentes do programa também participaram de 

palestras e parceria com professores de outras Universidades do país (UFBA; 

UFT; UFJF; UFMT; UnB; UFRB; UERJ; UFF, dentre outras). 

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 vinte e um (21) discentes 

neste segundo 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 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. 

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). 

O Programa contará, ainda com o Centro Multiusuário e Interdisciplinar de 

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

contemplado parcialmente 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  

O CMDE funcionará no quarteirão Dois de Julho, em São Félix, em prédio 

adquirido pela UFRB junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 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) Midiateca;  

 

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 . 

 

Os espaços compartilhados e de atividades administrativas e de convivência 



pertencentes ao CME, estão em fase de reformas no Quarteirão Dois de 

Julhos. Uma primeira etapa (térreo) já foi concluída e a segunda etapa 

(primeiro andar) encontra-se em fase de execução, com previsão de entrega 

para junho de 2021. Com isso, outros equipamentos do CMDE entrarão em 

funcionamento ainda em 2021. 

Com relação aos laboratórios, quatro desses laboratórios foram 

contemplados no edital FINEP a compra dos equipamentos respectivos já está 

em fase de licitação.  

 

 

1.2. Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à 

Proposta do Programa 

 

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, UNB e 

da própria UFRB, o que permite uma integração que se reflete 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 proposta. Essa pluralidade está 

devidamente articulada em torno de objetos de pesquisa semelhantes, como 

se pode ver ao examinar os projetos de pesquisa de cada docente. Esse eixo 

identificado como condutor dos trabalhos desenvolvidos pelos docentes pode, 

também, ser vinculado às características das cidades de Cachoeira e São 

Félix, onde o CAHL e onde o programa está instalado.  

 

CORPO DOCENTE PERMANENTE 

LINHA 01 – Políticas sociais, Territórios e Estado 

 

Dyane Brito Reis Santos  

Professora Associada II da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

Atualmente é Diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da 



UFRB (2020-2024). Professora do Quadro Permanente do Mestrado em 

Política Social e Territórios (POSTERR/UFRB) e Professora Colaboradora 

do Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos 

Indígenas. É Pós Doutora em Sociologia pela USP. Doutora em Educação 

(UFBA), Mestre em Ciências Sociais (UFBA) e possui Graduação também 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (1998). Atuou 

como pesquisadora da UNESCO e MEC/SECAD na avaliação das Ações 

Afirmativas no Ensino Superior e como Consultora do UNICEF para a 

implementação da LEI 10.639/03 na região do Semi-Árido Brasileiro. É 

Vice-Líder do Observatório de Política Social e Serviço Social (OPSS - 

UFRB) e Membro Pesquisadora do Programa A cor da Bahia (UFBA).  

 

Georgina Gonçalves dos Santos  

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica do 

Salvador (1992), mestrado em Educação pela Universidade Federal da 

Bahia (2001) e doutorado em Sciences de l'Éducation - Université de Paris 

VIII (2006). Professora Associada da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia, UFRB. Dirigiu o Centro de Artes, Humanidades e Letras, entre 

2011 e 2015 e foi vice-reitora da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, mandato 2015-2019. É consultora da Fundação de Amparo à 

Pesquisa ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 

Maranhão e membro da Rede Internacional de Pesquisa sobre Avaliação 

pelo Estudante - Réseau International de Recherche sur l'Évaluation de 

l'Enseignement par les Étudiants. Professora do Programa de Pós-

Graduação de Estudos Interdisciplinares sobre Universidade, EISU da 

Universidade Federal da Bahia e do Programa de Pós-Graduação de 

Políticas Sociais e Território da Universidade Federal do Recôncavo. Tem 

experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social, 

atuando principalmente nos seguintes temas: ensino superior, ações 

afirmativas, serviço social, políticas sociais e vida universitária. 

 

 

 



Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Possui graduação em Serviço Social e em Direito pela Universidade 

Católica do Salvador. Doutorado em Saúde Pública pelo Instituto de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia - ISC/UFBA (2013). 

Estágio Pós Doutoral no Programa de Pós-Graduação em Política Social 

da Universidade de Brasília - UNB (2017). Assistente Social concursada 

da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, de 1990 a 

dezembro de 2009. Experiência nas áreas de Saúde Pública, Direitos 

Humanos, política sobre drogas, participação popular, governança 

territorial e docência em Serviço Social. Já ocupou vários cargos na área 

de coordenação: acadêmica e administrativa. Professora Adjunta da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. Coordena o 

Programa de Pós-Graduação em Política Social e Territórios. É líder do 

CIPÓSS - Grupo de Estudos e Pesquisa - Cidadania, Política Social e 

Serviço Social. Foi conselheira do Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS 5 ª Região por duas gestões e do Conselho Federal de Serviço 

Social - CFESS, gestão 2011 a 2014. Representou o CFESS na Frente 

Nacional Drogas e Direitos Humanos e no Conselho Nacional de Políticas 

de Drogas - CONAD. Representa a UFRB no Conselho Estadual de 

Política sobre Drogas - CEPAD. 

 

 

Jucileide Ferreira do Nascimento 

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade de Brasília (2000), 

mestrado (2004) e doutorado (2017) em Política Social pela Universidade 

de Brasília. Professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. Atuou como vice coordenação do Mestrado em Política Social e 

Território da UFRB (POSTERR/2019-2021). Foi coordenadora da 

Graduação do Curso de Serviço Social da UFRB nos mandatos 2008-2010 

e 2017-2019. Foi vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social 

- 5 Região/BA (2017-2020). Atuou como conselheira municipal de 

assistência social no município de Salvador, conselheira estadual de 

assistência social da Bahia e conselheira nacional do CNAS. Representou 

o Conselho Federal de Serviço Social no Conselho Nacional de 



Assistência Social e no Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS - 

FNTSUAS (2013-2016). Representou o CRESS-BA no Conselho Estadual 

de Assistência Social da Bahia (CEAS/2019-2020), na condição de 

representante da sociedade civil segmento dos trabalhadores do SUAS 

(2019-2020). Integra o GTP de Política Social da ABEPSS. Desenvolve 

estudos e pesquisas na área de Serviço Social e Política Social e 

Território. Atua principalmente nos seguintes temas: Seguridade Social, 

assistência social, Direitos socioassistenciais, controle democrático e 

participação social, cidadania, serviço social, famílias. 

 

 

Lúcia Maria Aquino de Queiroz 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da 

Bahia (1983), mestrado em Administração pela Universidade Federal da 

Bahia (1993) e doutorado em Planificação Territorial Desenvolvimento 

Regional pela Universidade de Barcelona (2005). Atualmente é professora 

adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tem experiência 

na área de Turismo, com ênfase em Turismo Cultural e Urbano, nas áreas 

da Economia da Cultura e Criativa, atuando principalmente nos seguintes 

temas: desenvolvimento social, setor turismo, desenvolvimento regional, 

desenvolvimento urbano e turismo, economia da cultura, economia 

criativa, serviço social. É professora Adjunta da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) desde 2008; Vinculada à Área de 

Conhecimento em Ciências Social Aplicadas do Centro de Artes, 

Humanidades e Letras da UFRB, lecionando nos cursos de Serviço Social, 

Cinema, Gestão Pública, Ciências Sociais, Publicidade e Propaganda. 

Membro do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Serviço Social da UFRB. Professora pesquisadora e membro do 

Observatório de Economia Criativa da Bahia.  

 

 

Silvia de Oliveira Pereira 

É Professora Adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 



(UFRB) na graduação em Serviço Social e no programa de Pós-

Graduação em Política Social e Territórios na área de Serviço Social. Tem 

pós-doutorado em Saúde Coletiva (2020) no Instituto de Saúde Coletiva - 

UFBA e é Doutora em Saúde Pública (2014) e Mestra em Saúde 

Comunitária (2009) pela mesmo Instituto. É graduada em Serviço Social 

pela Universidade Católica do Salvador (1991), Especialista em Educação 

pela Universidade do Estado da Bahia (2006). Atualmente responde pela 

Gestão de Extensão do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL) da 

UFRB. É líder do grupo de pesquisa OPSS - Observatório em Política 

Social e Serviço Social (antes denominado TRAPPOS - Grupo de Estudos 

e Pesquisa sobre Trajetórias Participativas e Políticas Sociais) na UFRB. É 

membro do GT Deficiência e Acessibilidade da ABRASCO, tendo sido a 

coordenadora de 2019 a janeiro de 2021. Tem experiência na área de 

Serviço Social atuando principalmente nos seguintes temas: pessoa com 

deficiência, política social, Serviço Social e política de saúde.  

 

 

LINHA 02 – Trabalho, Direitos e Serviço Social 

 

Bruno José Rodrigues Durães  

Sociólogo, Professor de Sociologia da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB). Doutor em Ciências Sociais (Unicamp- 

2011), com Mestrado em Sociologia (Unicamp-2006), licenciado em 

Ciências Sociais (2003) e Bacharel em Sociologia (2004) pela 

Universidade Federal da Bahia. Professor Permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Política Social e Territórios da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB). Pesquisador vinculado ao Centro de 

Estudos e Pesquisas em Humanidades (CRH) da UFBA. Membro da 

Direção Ampliada da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais 

(ABECS, biênio 2020-2022). Possui experiência na área de Sociologia, 

com ênfase em Sociologia do Trabalho, atuando principalmente nos 

seguintes temas: trabalho, informalidade, teoria marxista, ensino de 

sociologia e trabalho digital. Desenvolvo pesquisa sobre novas formas de 



trabalho na contemporaneidade e sobre informalidade. Sou membro do 

GEPM - grupo de estudos e pesquisas marxistas da UFRB e membro do 

grupo Trabalho, trabalhadores e reprodução social no CRH/UFBA (Grupo 

Trabalho, precarização e resistências). Ex-Coordenador da Área de 

Conhecimento de Humanidades do Centro de Artes, Humanidades e 

Letras (CAHL) da UFRB e Ex-Coordenador do Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais da UFRB (2017-2019). Atuou (em 2020) coletivamente no 

Projeto/Canal Trincheiras de Ideias no youtube (projeto de extensão da 

UFRB em parceria com a UFBA e UFFS), que tem por objetivo difundir 

conhecimento sobre Filosofia e Sociologia (Ciências Sociais) e atuar na 

defesa da manutenção da Sociologia e da Filosofia na Escola através de 

uma perspectiva crítica e autônoma (Problematizar, questionar, propor 

caminhos).  

 

Maurício Ferreira da Silva 

Cientista Político. Professor Associado da UFRB (Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia). Atua no Centro de Artes, Humanidades e Letras em 

cursos de graduação e nos Programas de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (PPGCS) e Serviço Social, Políticas Sociais e Territórios 

(POSTERR). Possui graduação e mestrado em Ciências Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e doutorado, 

também na área de Ciências Sociais, pelo PPGCS da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). É Pós-Doutor pela UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco) com estágio de pesquisa na UNR (Universidad 

Nacional de Rosário - Argentina). Tem experiência como docente e 

pesquisador no campo da Ciência Política, com ênfase em Teoria Política, 

Sociologia Política, Poder, Desenvolvimento e Política e Mídia. Coordenou 

o Bacharelado de Ciências Sociais, presidiu a Câmara de Graduação e foi 

Gestor de Ensino do CAHL-UFRB. Coordena o Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Política e Sociedade (GEPPS/UFRB). É Pró-Reitor de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI-UFRB). 

 

 



Simone Brandão Souza 

Possui Doutorado em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar 

de Pós Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da 

Bahia - UFBA - (2018), mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas 

Sociais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

ENCE/IBGE - (2005), especialização em segurança pública, cultura e 

cidadania pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2009), 

especialização em Serviço Social e Saúde pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro - UERJ - (1997) e graduação em Serviço Social pela 

Universidade Federal Fluminense - UFF - (1995), . Atualmente é 

professora Adjunta do Curso de Serviço Social do Centro de Artes 

Humanidades e Letras - CAHL e professora permanente do Programa de 

Pós Graduação em Política Social e Territórios da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia - UFRB. É líder do grupo LES - Laboratório de 

Estudos e Pesquisas em Lesbianidades, Gênero, Raça e Sexualidades da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e pesquisadora do Núcleo 

de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades da 

Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Serviço 

Social, direitos humanos, violência, sistema prisional, sexualidades, 

lesbianidades e gênero.  

 

Rosenária Ferraz de Souza 

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora (1999); mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (2006); doutorado em Serviço Social pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (2011); pós-doutorado no Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismo - NEIM, na 

Universidade Federal da Bahia (2019). Docente na Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, desde 2010. Tenho experiência nas áreas 

diversas, como: direitos humanos, sociologia do trabalho, 

superexploração, formação social brasileira, gênero, violência doméstica, 

sexismo e racismo, prática profissional, formação profissional e projeto 

ético-político, fundamentos do serviço social, movimentos sociais, ética, 



criança e adolescente e teoria social. 

 

CORPO DOCENTE COLABORADOR 

Luís Flávio Reis Godinho  

Realizou Pós-Doutorado em trabalho docente, desigualdades sociais e 

territoriais, no PPGSA- IFCS-UFRJ (2014), Doutorado em Sociologia - 

PPGS-UFPB (2008), Mestrado em Ciências Sociais - PPGCS-UFBA 

(2003) e Licenciatura/ Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal da Bahia (2000). Atualmente é professor Associado 2 do Curso de 

Ciências Sociais e do Mestrado em Educação do Campo, ambos, da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 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). Tem experiência na área 

de Sociologia, com ênfase em sociologia do trabalho, dos movimentos 

sociais e da educação, investigando os seguintes temas: trabalho e 

educação; ensino de sociologia no ensino médio, estigma, racismo e 

educação, profissão docente e educação do campo. 

 

Elson Luciano Silva Pires 

Bacharel em Economia pela Universidade Católica do Salvador (1982), 

mestre em Economia pela Universidade de São Paulo com especialização 

em Economia Regional e Urbana (1989), doutor em Sociologia pela 

Universidade de São Paulo com especialização em Sociologia do Trabalho 

(1995), pós-doutorado em Economia Política Institucionalista pela 

Universidade de Paris-3 (2001), livre docente em Economia e Território 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003). Desde 

2012 é Professor Titular do Departamento de Planejamento Territorial e 

Geoprocessamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia do 

IGCE/UNESP, com experiência em ensino e pesquisa nas áreas de 

Economia Regional e Urbana e Geografia Regional e Econômica, atuando 

principalmente nos seguintes temas: arranjos produtivos locais, clusters, 



desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, mercados de trabalho 

local e regional, estruturas de governança e políticas regionais e 

territoriais. 

 

Rosa Helena Stein 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-

UFES (1982), Especialista (1985) e Mestre em Política Social (1997), 

Doutora em Sociologia (2005) pela Universidade de Brasília. Realizou 

estágio pós-doutoral na área de Sociologia, na Universidade de 

Alcalá/Madrid/Espanha (2012) e, na Universidade Autónoma de 

Barcelona/UAB-Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ (2009). 

Atuou como docente, no Departamento de Serviço Social e Programa de 

Pós-Graduação em Política Social, da Universidade de Brasília (1997-

2018) e, na Universidade Federal do Espirito Santo (1991-1997). O 

exercício profissional como Assistente Social, teve início em 1982, na 

gestão pública estadual no Espírito Santo. Integra o Grupo de Estudos 

Marxistas e Pesquisas em Política Social e Trabalho-GEMPP/UnB. 

Experiência profissional relacionada com o Serviço Social e a Política 

Social, desenvolvendo estudos e pesquisas no âmbito da Seguridade 

Social, com ênfase na assistência social e políticas de transferência de 

renda na América Latina. Integrou a diretoria da Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS (1998-2000) e, do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), nas gestões de 2005-2008 

e 2008-2011.  

Todos os professores, tanto do corpo permanente, como os 

colaboradores possuem qualificação para atuar no mestrado, com 

pesquisas que possuem afinidade com a área de concentração as duas 

linhas de pesquisa. Os grupos de pesquisa, aos quais os docentes estão 

vinculados, dialogam entre si, desenvolvendo ações transversais. 

Nestes primeiros dois anos do Programa, quatro professores do corpo 

permanentes realizaram estágio pós-doutoral, representando quarenta por 

cento do total, nas áreas de sociologia, saúde coletiva, economia e 



estudos interdisciplinares sobre gênero. Ressalta-se que dentre os dez 

docentes do corpo permanente sete possuem pós-doutorado e dentre os 

três colaboradores, todos já realizaram estágio pós doutoral. 

Nestes primeiros dois anos do programa todos os docentes 

ministraram aulas na graduação (Serviço Social; ciências sociais e gestão 

pública) e na pós-graduação, também realizaram atividades de pesquisa e 

orientação, consoante descrito a seguir:   

a) Um professor com um orientando 

b) Dois professores com três orientandos 

c) Sete professores com duas orientações 

d) Um dos três professores do corpo dos professores colaboradores 

possui um orientando 

O Programa de Pós-graduação em Política Social e Territórios possui, 

no corpo de professores permanentes, seis docentes com formação em 

Serviço Social; três com formação em sociologia e um em economia, 

conforme listado a seguir: 

Formação em Serviço Social 

- Georgina Gonçalves dos Santos –  graduação em serviço social e 

doutorado em educação;  

– Heleni Duarte Dantas de Ávila – graduação em Serviço Social e 

doutorado em saúde pública; 

Jucileide Ferreira do Nascimento – graduação em serviço social e 

doutorado em política social; 

Rosenária Ferraz de Souza – graduação em serviço social e doutorado em 

serviço social; 

Silvia de Oliveira Pereira – graduação em serviço social e doutorado em 

saúde pública 

Simone Brandão Souza – graduação em serviço social e doutorado em 

cultura e sociedade. 

 



Formação em áreas afins 

Bruno José Rodrigues Durães – graduação em ciências sociais e 

doutorado em ciências sociais; 

Dyane Brito  Reis Santos – graduação em ciências sociais e doutorado 

em educação; 

Lúcia Maria Aquino de Queiroz – graduação em economia e doutorado em 

planificação territorial e desenvolvimento regional; 

 

Professores colaboradores 

Luís Flávio Reis Godinho – graduação em ciências sociais e doutorado em 

ciências sociais; 

Elson Luciano Silva Pires – graduação em economia e doutorado em 

sociologia. 

Rosa Helena Stein – graduação em serviço social e doutorado em 

sociologia. 

Destaca-se que cem por cento dos docentes do corpo permanente 

fazem parte do quadro funcional da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia. Dentre estes docentes, apenas três compõem o corpo docente 

como professores permanentes de outros programas (Georgina Gonçalves 

dos Santos; Dyane Brito Reis Santos e Mauricio Ferreira da Silva). 

No ano de 2020, a equipe de professores ficou dedicada a 

construção de documentos/instrumentos internos, como pareceres, 

resoluções internas, organizações de eventos, publicações, dentre outras, 

previstas no planejamento realizado em 2019. O trabalho de construção 

funcionou através de comissões e grupos de trabalho, envolvendo 

docentes e discentes do programa. Somando a carga horária de aula, de 

atividades de pesquisa, de orientações e de participação nas comissões e 

grupos de trabalho (sem contar com bancas, palestras, organização de 

eventos), cada professor do corpo permanente destina mais de vinte horas 

semanais no programa.  

O corpo docente do POSTERR está constituído por professores 



qualificados portadores de título de doutor, com atribuições de orientação de 

dissertações, de realização de pesquisas e de ministrar aulas, enquadrados nas 

seguintes categorias, conforme Portaria nº 68, de 3 de agosto de 2004 da Capes: 

 

I – Permanentes: professores integrantes dos quadros funcionais da UFRB que 

atuem de forma direta, intensa e contínua nos cursos de graduação, mestrado 

e doutorado, desenvolvendo as principais atividades de ensino, extensão, 

orientação e pesquisa ou desempenhando funções administrativas necessárias 

e professores ou pesquisadores de outras instituições que atuem no Programa 

nas mesmas condições referidas neste inciso. 

 

  II – Colaboradores: professores ou servidores/pesquisadores integrantes 

dos quadros funcionais da UFRB ou de outra instituição de pesquisa/ensino 

superior, que atuem de forma complementar no Programa, ministrando disciplinas, 

participando de projetos de pesquisa e orientando trabalhos de dissertação. 

 

 

III – Visitantes: professores e/ou pesquisadores com vínculos provisórios com a 

UFRB e que, durante um período contínuo e determinado, estejam à disposição 

do Programa, contribuindo para o desenvolvimento de atividades acadêmico-

•‐científicas. 

Para o credenciamento o docente requerente deve, em ordem de prioridade: 

I - ser doutor ou ter titulação equivalente. 

II ‐ ser professor efetivo da UFRB ou de instituição conveniada. 

III - ser autor ou coautor de pelo menos 2 (dois) trabalhos científicos aceitos em 

revistas ou em livros credenciados ou com avaliação anônima de pares e 

indexados, nos últimos 3 (três) anos anteriores a solicitação. 

III- ser coordenador ou pesquisador-membro de projeto de pesquisa 

aprovado com financiamento de agência pública ou privada, cujo caráter 

seja de pesquisa científica básica ou aplicada. 

a) para os projetos institucionais considerar- •‐se- •‐á o período da data de sua 

aprovação até um prazo máximo de 36 meses, cuja comprovação deverá ser 

autenticada por documentação do Colegiado/Departamento ou da ata de 



aprovação do projeto, resolução ou notificação das agências de fomento. 

b) no caso dos projetos de pesquisa financiados, a pontuação será 

computada pela comprovação da vigência dos referidos projetos junto aos 

órgãos de fomento ou junto aos departamentos que os aprovou. 

V - ser, obrigatoriamente, membro de Grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq e 

pela IFES de origem, com atualização cadastral do grupo pelo menos nos 

últimos 6 (seis) meses anteriores à solicitação. 

VI ‐ estar orientando ou ter orientado no programa de iniciação científica ou 

bacharelado pelo menos nos 3 (três) últimos anos anteriores à solicitação. 

VII ‐ estar com seu Currículo Lattes atualizado nos 3 (três) últimos meses 

anteriores à solicitação e apresenta-lo no ato da solicitação. 

VIII - cumprir as diretrizes emanadas do Plano de Desenvolvimento 

Estratégico do PPGPST, de modo a manter todos os dados cadastrais, de 

produção acadêmica e de caráter administrativo devidamente atualizados, 

além de cumprir rigorosamente com as obrigações de orientação e de sala de 

aula. 

IX- - O docente deverá preencher pelo menos 7 (sete) dos 8 (oito ) pré-‐requisitos 

mencionados. 

 

 Para o descredenciamento, os critérios são: permanecer no programa 

sem orientação nos últimos três anos, não realizar pesquisas e não produzir 

artigos ou similares, não ministrar aulas, dentre outros critérios. 

 O professor que não cumprir o que está determinado no Regimento 

Interno do programa acerca dos critérios para credenciamento e manutenção 

dos mesmos no mestrado, serão descredenciados e poderão ser 

recredenciados, desde que sane a situação que o levou ao desligamento do 

programa. 

 No ano de 2020 o POSTERR priorizou a sua organização interna, 

deixando o credenciamento de novos docentes para o ano de 2021. 

 Entretanto, ressalta-se que o programa possui diretrizes para 

credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes, tanto 

em resolução do Conselho Acadêmico CONAC/UFRB de número 024/2018, 

como no Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Política 



Social e Territórios. 

 No que diz respeito ao desempenho, aprimoramento e trajetória do corpo 

docente permanente, todos os docentes participam de grupos de pesquisa, ou 

na condição de líder ou de vice-líder, entretanto, merece destaque as 

seguintes participações: 

 

Bruno José Rodrigues Durães 

Pesquisador vinculado ao CRH - Centro de Estudos e Pesquisas em 

Humanidades – UFBA – Com a coordenação da professora Graça Druck – 

grupo trabalho, precarização e resistências. Membro do GEPM – grupo de 

estudos e pesquisas marxistas da UFRB. 

 

Dyane Brito Reis Santos 

Participação da Docente Dyane Brito no âmbito do programa “ A Cor da Bahia” 

UFBA como Pesquisadora Associada. Vice-líder do  Observatório de Política 

Social e Serviço Social (OPSS - UFRB). É diretora do Centro de Artes 

Humanidades e Letras – CAHL/UFRB. 

 

Georgina Gonçalves dos Santos 

É consultora da Fundação de Amparo à Pesquisa ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão e membro da Rede 

Internacional de Pesquisa sobre Avaliação pelo Estudante - Réseau 

International de Recherche sur l'Évaluation de l'Enseignement par les 

Étudiants. 

 

Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Lider do grupo de estudos e pesquisa – CIPOSS – Cidadania, política social e 

serviço social; Vice líder do Grupo TEMPOSS – Territórios Movimentos, política 

social e serviço social; Membro do Grupo de Pesquisa (UNESP envolvendo 

outras universidades como: UFBA, UFRB, UEFS) – Estruturas de governança e 

desenvolvimento territorial. 

 



Jucileide Ferreira do Nascimento 

Lider do grupo de estudos e pesquisa – TEMPOSS – Territórios Movimentos, 

política social e serviço social; Vice-líder do Grupo CIPOSS – Cidadania, 

política social e serviço social; Membro do Grupo de Pesquisa (UNESP 

envolvendo outras universidades como: UFBA, UFRB, UEFS) – Estruturas de 

governança e desenvolvimento territorial. 

 

Lúcia Maria Aquino de Queiroz  

Líder do Grupo de pesquisa em Desenvolvimento regional, Políticas Sociais, 

Cultura e Turismo. Membro do Observatório da Economia Criativa da Bahia 

(OBEC-BA) – que é um grupo de pesquisa interinstitucional que reúne 

docentes e discentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), além de pesquisadores independentes e de outras instituições, 

públicas e privadas. 

 

Mauricio Ferreira da Silva 

Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Política e Sociedade (GEPS/UFRB); 

Pesquisador da Rede Brasileira de Estudos sobre Cidades Médias 

(REDBCM/UFPE); é Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e 

Inovação (PPGCI-UFRB). 

 

Rosenária Ferraz de Souza 

Membro do GEPM – grupo de estudos e pesquisas marxistas da UFRB. 

 

Silvia de Oliveira Pereira 

Liderança do Grupo de Pesquisa Observatório de Política Social e Serviço 

Social (OPSS); gestora de  extensão do Centro de Artes Humanidades e Letras 

(CAHL/UFRB). Membro do GT deficiência e acessibilidade da ABRASCO – 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 

 

 



Simone Brandão Souza 

Líder do LES – Laboratório de Estudos e pesquisas em lesbianidades, gênero, 

raça e sexualidades da UFRB; pesquisadora do Núcleo de pesquisa e 

extensão em culturas, gêneros e sexualidades da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. 

 

 
1.3. Planejamento estratégico do Programa, considerando também 

articulações com o planejamento estratégico da instituição, com vistas 

à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da 

infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à 

produção intelectual – bibliográfica, técnica ou artística 

 

O curso de graduação em Serviço Social da UFRB, teve início em 2008, 

sendo o primeiro curso público da Bahia. Cerca de 90% dos seus discentes são 

oriundos do interior do estado da Bahia, com destaque para os municípios 

situados no Território do Recôncavo. A necessidade de qualificação destes 

profissionais tem levado a uma grande procura pelo Mestrado, tanto para 

alunos especiais, como para aluno regular.  

O Mestrado acadêmico em Política Social e Territórios nos seus dois 

primeiros anos de funcionamento tem estabelecido diálogo constante com os 

demais programas existentes, particularmente no Centro de Artes 

Humanidades e Letras e, neste segundo ano expandindo para estabelecer 

relações com programas da área do serviço social em outras universidades 

brasileiras, como também universidades de outros países, a exemplo de 

Portugal e Angola.   

O mestrado em Política Social e Territórios da UFRB, vem suprir uma 

lacuna na área do Serviço Social, pois o mestrado mais próximo que existia era 

o da Universidade Federal de Sergipe, situado à 345 KM de Cachoeira – Bahia. 

Assim, o Mestrado em Política Social e Territórios vem protagonizando passos 

importantes no fortalecimento da profissão na Bahia e no Nordeste, 

particularmente pelo seu debate em política social e territórios. Este programa 

de pós-graduação tem o papel fundamental de contribuir com a produção de 

conhecimento capaz de garantir o acesso à pós-graduação em uma 

Universidade pública, contemplando uma demanda reprimida no Estado. 



O Programa encontra amparo para o seu crescimento e consolidação no 

PDI (2019 – 2030) da UFRB, onde está prescrito que a Universidade deve 

manter esforços para vencer os desafios de melhoria dos programas e 

implementação da pós-graduação Stricto sensu em todos os Centros de Ensino 

da UFRB. Visando ao oferecimento de um ensino de pós-graduação com 

qualidade e compromisso social e dedicação conjunta.  

Para tanto, a UFRB estabeleceu objetivos, destacando-se os seguintes:  

 

a) Inserir os discentes de pós-graduação em projetos de pesquisa, no âmbito 

nacional e internacional, enriquecendo e qualificando o processo acadêmico 

com a integração do ensino e da pesquisa, incluindo o estímulo à 

curricularização da extensão;  

b) Promover aumento da qualidade e da quantidade de produção científica das 

áreas de pesquisa nos diferentes Centros da Universidade;  

c) Estimular o desenvolvimento de pesquisa aplicada, objetivando a criação de 

bens e serviços à sociedade e em sintonia com o marco legal da inovação;  

d) Promover a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação, como 

estratégias de crescimento e evolução;  

e) Estimular a cooperação acadêmica entre Programas de Pós-Graduação e 

Grupos de Pesquisa e de Extensão, objetivando a inserção internacional, 

nacional e regional, assim como, o estabelecimento de redes de pesquisa com 

intercâmbio no sistema de pós-graduação e a busca de um padrão de 

excelência;  

f) Promover institucionalização de mecanismos para a mobilidade acadêmica 

internacional, nacional e regional;  

g) Promover ações de estímulo à comunidade docente da UFRB, de forma a 

ampliar a participação docente nos Programas de Pós-Graduação Stricto 

sensu;  

h) Consolidar a visibilidade e qualidade acadêmica da formação intelectual, da 

produção científica, da inovação, da difusão do conhecimento e da diversidade 

cultural;  

i) Estabelecer missões internacionais para acordos permanentes e efetivos de 

cooperação nos eixos de ensino de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação;  

j) Promover e incrementar a política de Bolsas de estudo institucional para os 



Programas de Pós-Graduação Stricto sensu, modalidade Acadêmico, assim 

como a Iniciação Científica e Tecnológica, dentre outros. 

Coadunando com o que está estabelecido do PDI da UFRB, referente a 

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

realizou duas oficinas de planejamento, uma em dezembro de 2019 e a outra 

em setembro de 2020, esta segunda na modalidade remota em função da 

necessidade do distanciamento social por conta da pandemia causada pelo 

novo coronavirus.  

  PLANEJAMENTO 

 

No planejamento de 2019 foram elencadas estratégias para curto, médio 

e longo prazos e, estas estratégias foram em parte, reafirmadas no 

planejamento de 2020 e seguintes. O que levou a reformulação de algumas 

estratégias foi a situação imposta pela pandemia, que levou a uma mudança 

significativa nas ações presenciais.  

 

Das ações elencadas para serem realizadas no ano de 2020, será 

informado a seguir o que foi realizado conforme o planejado e o que foi 

modificado ou não executado.  

1-Ampliar o número de vagas a serem ofertadas, tendo em vista a demanda 

reprimida em função da inexistência de mestrado na área de Serviço Social no 

interior da Bahia.  

Foi ampliado de 10 vagas em 2019 para 12 vagas em 2020.  

 
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. 

Não houve avanço na consolidação de intercâmbios, entretanto foi iniciado 

contatos com a Universidade Católica de Angola e com o Instituto Superior de 

Serviço Social do Porto/Portugal, para pesquisas e produção de artigos e 

outras publicações, além de participação de professores destas universidades 

em Congresso Internacional realizado pelo Programa. 

 



3. Construir resoluções e instrumentos internos para melhor organização do 

programa. 

Durante o ano de 2020 foram construídas as seguintes resoluções: Resolução 

sobre procedimentos para Qualificação; Resolução para procedimentos do 

Tirocínio docente; Resolução para Coorientação; Resolução para Defesa de 

dissertação. 

Em andamento, com previsão para encerrar em 2021: Revisão do PPC do 

curso. 

Planejado para 2021:  edital para credenciamento de novos docentes e 

Revisão do Regimento Interno do curso. 

 

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

de início para o segundo semestre de 2020. 

Foi realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2020 o Web Congresso 

Internacional – Política Social, Serviço Social e Territórios, transmitido pela TV 

UFRB e contando com a participação de mais de mil inscritos e apresentação 

de mais de cem trabalhos em diversas mesas. Ao final do Congresso, foi 

decidido que seria dada continuidade ao evento no ano seguinte (2021). 

Além do Congresso o programa criou um canal no Youtube e realizou, durante 

o ano de 2020, vinte e sete palestras em formato virtual, com participação de 

professores de outras instituições a exemplo da Universidade de Brasília; 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal do Tocantins; Universidade Federal de Sergipe, 

Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de São Paulo, 

Universidade Federal Fluminense, Universidade Estadual do Rio de janeiro, 

Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal de Juiz de Fora, 

dentre outras instituições de ensino superior e de serviços. 

 

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

envolvendo o corpo docente e discente. 

Foi realizado uma oficina de avaliação do planejamento e das ações para 2020, 

onde foram revistas as ações de médio e longo prazo, já que as atividades 

planejadas para curto prazo foram efetivadas em sua maioria. 

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



do Serviço Social e áreas afins (congressos, seminários e outros). 

No ano de 2020 o Programa recebeu, pela primeira vez, recurso PROAP 

(Programa de Apoio a Pós-graduação), o que facilitou o incentivo a 

participação em Congressos por parte de docentes e discentes, nos seguintes 

eventos: Congresso de Serviço Social na Saúde – CONASSS; Congresso da 

ABRASCO – Saúde Coletiva; Congresso da ABRASME – saúde Mental, além 

da participação em seminários e outros eventos de Universidades sem 

cobrança de taxas. 

 

7. Manter atualizada a página do Programa. 

A página do programa encontra-se atualizada, necessitando de modernização 

na sua aparência, para que fique mais funcional. 

 

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. 

Esta demanda será mantida e a estratégia é fazer solicitações com explanação 

de motivos à direção do CAHL, em parceira com outros programas do Centro.  

 

2. Promover revisão curricular, no Regimento e linhas de pesquisa de forma a 

uma melhor adequação as necessidades do Programa. 

Foi dado início a revisão do PPC em 2020 e a revisão do regimento interno 

está prevista para 2021.  

 

3. Publicar em quális A 1, A 2 e B1 (ação fundamental para os programas de 

pós-graduação). . 

No ano de 2020 houve um aumento significativo na produção dos professores 

do curso, em periódicos e outras publicações, entretanto, no planejamento de 

2020, pactuou-se quem em 2021 esta produção deveria aumentar, buscando 

parcerias com outras instituições parceiras, a exemplo da Universidade Federal 

da Bahia, Universidade Federal de Sergipe e outras. 

 

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. 

No final de 2020, foi publicado o primeiro livro do programa com artigo dos 

discentes da primeira turma em parceria com os respectivos orientadores. 

Título do livro: Política Social e Territórios 

 

5. Ampliar o número de professores com pós-doutorado. 

Entre os anos de 2019 e 2020 quatro docentes realizaram estágio pós-doutoral 

e para o ano de 2021 está em previsão de afastamento de mais um docente, 

seguindo a meta de 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. 

Previsão para antecipar esta meta para o ano de 2021 

 

2. Realizar evento internacional, com a temática do Programa (Serviço Social, 

Política Social e Territórios). 

Já foi realizado em 2020, com previsão de realização de outras edições no 

formato de web congresso. 

 

3. Participar e colaborar na criação de um programa de Doutorado no Centro 

de Artes Humanidades e Letras. 

O APCN do doutorado já foi elaborado e aprovado nas instancias internas da 

UFRB, encontra-se aguardando a abertura de novas propostas junto a CAPES. 

 

4. Consolidar o programa e envolver os docentes permanentes em convênios e 

intercâmbios nacionais e internacionais. 

Manter esta proposição, o que será fortalecido com a ampliação do número de 

docentes permanentes no programa. 

 

5. Atrair docentes estrangeiros visitantes no Programa de Pós-Graduação em 

Política Social e Territórios – POSTERR. 

Manter esta meta e tentar antecipar. 



 

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 

Com a ampliação de prazos para as defesas, o programa ainda não possui 

egressos, porém o levantamento das atividades/ produções desenvolvidas 

pelos discentes tem sido organizada em banco de dados através de grupo de 

trabalho composto por docentes e discentes. 

 

METAS NOVAS 

 

Ampliar o número de vagas para novos ingressantes;  

Buscar parcerias para ampliar formas de financiamento das ações do programa 

(verificar editais na área social, dentro e fora do país). 

Busca por parcerias para cursos de idiomas, a fim de viabilizar intercâmbios 

com países de outros idiomas que não seja o Português.  

Referente a Infraestrutura, as melhorias foram asseguradas através de projeto 

FINEP, já descrito no item anterior, onde prevê a melhoria e ampliação de 

espaço físico, bem como a aquisição de equipamentos de laboratório de 

informática e outros. Quanto ao espaço físico a obra teve início em 2020 e a 

compra de materiais foi dado início ao processo licitatório. 

A UFRB possui resolução aprovada no mesmo ano de criação do POSTERR, 

que é a Resolução CONAC Nº 33 de 2018 que dispõe sobre o sistema de 

cotas raciais para acesso e outras políticas de ações afirmativas para a 

permanência de estudantes negros, quilombolas, indígenas, pessoas trans e 

pessoas com deficiência em todos os cursos de pós-graduação da UFRB. 

Em 2020 foi lançado o primeiro Edital no âmbito da pós-graduação da UFRB, 

denominado de PPQ Pós – Programa de Permanência Qualificada na Pós-

graduação, com objetivo de conceder auxílio financeiro a estudantes em 

comprovada condição de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam 

regularmente matriculadas (os) em cursos presenciais no âmbito da pós-

graduação da UFRB. Esta ação foi de grande importância, especialmente neste 

período de pandemia, onde a dificuldade de inserção no mercado de trabalho 



está agravada em função da pandemia. Para além de garantir o ingresso dos 

discentes, é fundamental assegurar a permanência. 

 

 

 
1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do 

Programa, com foco na formação discente e produção intelectual. 

 

Em 2020, foi criado um grupo de trabalho responsável por realizar a 

proposta da autoavaliação do programa, composto por docentes e discentes. 

Não obstante, o projeto da autoavaliação ter sido concluído no final de 2020, ao 

longo do ano foram realizadas atividades com o escopo de avaliar as ações 

desenvolvidas e verificar os pontos fortes e os que necessitavam de melhoria 

no Programa. Como formas de avaliação, podem ser destacadas as reuniões 

do colegiado; as reuniões com os discentes; as reuniões com os servidores 

técnicos administrativos da pós-graduação do Centro de Artes Humanidades e 

Letras – CAHL; as reuniões com a PPGCI; as reuniões com a Câmara de Pós-

graduação e questionários enviados para discentes e docentes, 

particularmente em função da implantação do semestre remoto emergencial. 

Assim, com base nas ações avaliativas desenvolvidas durante o ano e na 

Ficha de avaliação da área 32 (Serviço Social), a comissão elencou os 

seguintes objetivos para autoavaliação do Programa de Pós-graduação em 

Política Social e Territórios: 

 

GERAL 

Realizar a Autoavaliação do Mestrado em Política Social e Territórios da UFRB, 

levando em conta a sua dimensão regional; histórica; cultural e social, 

exercendo de forma integrada e com qualidade as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, buscando ser referência no estudo/aprofundamento do 

Serviço Social, articulado o debate com a Política Social e Territórios, com 

reconhecimento nacional e internacional. 

 

ESPECÍFICOS 



a) Instituir uma comissão de avaliação para coordenar o processo com 

representações dos segmentos que compõe o programa (docentes, discentes e 

servidores técnicos);  

 

b) Elaborar a proposta e os instrumentos de avaliação;  

 

c) Discutir com os diversos segmentos a proposta de avaliação;  

 

d) Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância do envolvimento 

de todos no processo.  

 

e) Implantar um banco de dados contendo o registro das informações 

coletadas;  

 

f) Coletar as opiniões dos professores, alunos, gestor e funcionário sobre as 

ações desenvolvidas no Curso;  

 

g) Analisar e discutir as opiniões e informações coletadas;  

 

h) Elaborar relatórios que contemplem os pontos fortes e fracos e as sugestões 

para melhorias do Curso;  

 

i) Promover espaços de discussões com a comunidade acadêmica;  

 

j) Estabelecer metas com o processo avaliativo; 

 

k) Implantar a avaliação enquanto processo permanente, que será 

retroalimentada anualmente. 

 

Como estratégias para realização do projeto de autoavaliação foram 

utilizadas as seguintes: sensibilização da comunidade do POSTERR, através 

de informativos e reuniões para fomentar a participação do maior número de 

pessoas possível, criando uma cultura avaliativa do programa de forma 

sistemática e fomentando a dinâmica participativa com os segmentos que 



compõe a comunidade acadêmica do Programa. 

No projeto de autoavaliação está prevista uma avaliação bianual, onde no 

primeiro ano se realiza o levantamento de dados, sensibilização da 

comunidade e construção do planejamento participativo, no segundo ano será 

feito levantamento de dados implementação das ações planejadas e 

monitoramento do planejamento. 

Os dados serão levantados através de documentos do programa, da PPGCI 

e da CAPES, questionários e rodas de conversa. O resultado da avaliação será 

divulgado através de relatórios, reuniões e oficinas de debate e via lista de e-

mail da comunidade do POSTERR. 

A cada dois anos será escolhida uma comissão em reunião do Colegiado, 

contando com a participação dos segmentos que compõe a comunidade 

acadêmica do POSTERR. Ressalta-se que a comissão terá o papel de 

conduzir a avaliação, entretanto durante o planejamento as responsabilidades 

devem ser partilhadas entre os membros do Programa (docentes, discentes e 

servidores Técnicos). 

 

As atividades serão realizadas seguindo o seguinte cronograma: 

Primeiro quadrimestre do ano 01 - Encaminhar a proposta de avaliação para o 

Colegiado e escolher a comissão de avaliação; Elaboração de instrumentos 

para coleta de dados; 

Segundo quadrimestre do ano 01 - Discussão e apresentação da proposta aos 

professores e mestrandos; 

Terceiro quadrimestre do ano 01 - Elaboração do relatório preliminar de 

avaliação; Organização de debates para discussão dos resultados e 

encaminhamento de sugestões; Elaboração do relatório conclusivo; 

Primeiro quadrimestre do ano 02 - Elaboração de novas ações, revisão e 

criação de novas metas e tomadas de decisões com base nos dados coletados 

e nos debates; Elaboração do Planejamento participativo com base no 

relatório; Implementação das novas ações surgidas nos debates e 

levantamento de dados; 

Segundo quadrimestre do ano 02 - Implementação das novas ações surgidas 

nos debates e levantamento de dados; 

Terceiro quadrimestre do ano 02 - Retroalimentação da avaliação – nova coleta 



de dados. 

O processo avaliativo terá papel fundamental para alimentar o planejamento 

estratégico participativo, através dos dados coletados e das sugestões 

extraídas das oficinas de debates acerca da avaliação. Será fomentada a 

participação da comunidade através dos representantes dos segmentos. Com 

relação aos egressos, as estratégias de participação serão através dos grupos 

de pesquisa, eventos e convites para que estes sejam incentivados a participar 

da avaliação e do planejamento do programa. 

Através da avaliação as diretrizes a seguir devem ser norteadoras:  liberdade 

como valor ético central; ampliação e consolidação da cidadania; defesa da 

democracia e dos direitos humanos; transparência nas ações implementadas; 

garantia do pluralismo e da diversidade; compromisso com o aprimoramento 

intelectual; articulação com movimentos sociais e articulação com outros 

programas de pós-graduação da área do serviço social e áreas afins. 

Todas as ações desenvolvidas devem ter como norte a “publicidade”, ou seja, o 

“ato de divulgar, de tornar público”, dar visibilidade, transparência em todas as 

etapas da avaliação e do planejamento. A publicidade, no âmbito dos órgãos 

públicos, além de um valor ético é uma exigência expressa da Constituição 

brasileira. 

A avaliação institucional deve ser vista como um instrumento de aprimoramento 

dos Programas de Pós-Graduação, contribuindo para manter a qualidade da 

produção do conhecimento e da formação dos discentes, e balizadora para o 

crescimento coletivo de todos os sujeitos envolvidos com vistas ao alcance dos 

objetivos assumidos pelo programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Formação 

 

2.1 Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em 

relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do Programa. 

 

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

em 2018 e com início das atividades em março de 2019, estava planejado para 

que as defesas de dissertação da primeira turma ocorressem em março de 

2021, entretanto com a pandemia da Covid-19 e mudanças nas metodologias 

da maioria das pesquisas ocorreu adiamento da apresentação das 

dissertações. Ante esta situação e com amparo legal (Portaria CAPES e 

Resoluções internas da UFRB). A análise neste ponto será feita aos trabalhos 

que estão em curso e, apesar de todos os transtornos causados pela 

pandemia, seguem com empenho o compromisso necessário a produção do 

conhecimento. 

A qualidade e adequação dos projetos de pesquisa dos/as discentes em 

relação a área de concentração e as linhas de pesquisa do Programa são 

reveladas ao analisarmos as categorias teóricas, o referencial bibliográfico e a 

matriz teórica presentes nas futuras dissertações. Os estudos até aqui 

apresentados pelos/as discentes exibem, dentre outros objetivos, realizar 

análises acerca do sistema de Proteção Social e a cidadania no Brasil nos 

diferentes territórios, elegendo como categorias centrais: Estado; Políticas 

Sociais; Questão Social; Trabalho; Território; Classe Social; Raça; Etnia; 

Gênero; Direitos Sociais; Serviço Social; Seguridade Social; Movimentos 

Sociais; Capitalismo. 

Todas essas categorias são centrais para as duas linhas de pesquisa do 

POSTERR: Linha 1 Políticas Sociais, Territórios e Estado, cujas pesquisas 

e estudos estão 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. Bem como, estão presentes e são 

centrais na Linha 2: Trabalho, Direitos e Serviço Social, que dedica suas 

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.  

Os temas das pesquisas desenvolvidas pelos discentes a seguir elencados 

revelam a transversalidade das linhas de pesquisa e das ações dos estudos e 

das pesquisas desenvolvidas pelos grupos de pesquisa liderados pelo corpo 

docente do programa nos quais os descentes participam ativamente.  

 

Temas das dissertações (2019/2020) :  

Linha 01: Nilo Carlos Bandeira Nicácio Honda: Os Conselhos gestores de 

políticas públicas como instrumento de democracia participativa e controle 

social: a importância dos conselhos de assistência social no Recôncavo 

baiano; Najara Gomes do Amaral: O princípio da equidade em tempos de 

COVID - 19: um estudo de caso a partir de Cachoeira – BA; Sara França 

Spínola: A política de Territorialização e suas Interrelacōes com a política 

pública de Assistência Social: O Território de Identidade Litoral Sul; Jamile 

Fernanda Conceição de Oliveira: Samba de Roda e Saúde: narrativas sobre o 

acesso e a produção do cuidado em saúde das sambadeiras de Cachoeira/BA; 

Balbina Marques de Oliveira: Impactos do Programa Bolsa família  no território 

de identidade do Recôncavo da Bahia; Tatiele Gomes dos Santos: Assistência 

Estudantil em contextos de interiorização e internalização: um olhar para a 

Unilab - Campus dos Males; Patrícia da Cruz Cunha: As Mulheres do Campo e 

o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família: Território como espaço 

limitador no acesso aos direitos sociais básicos da população rural Baiana?; 

Marcos Oliveira de Jesus: Estado Democrático e Necropolítica: Os 

desdobramentos da participação democrática no Conselho Estadual de 

Políticas Sobre Drogas na Bahia; Jéssica Bastos Sampaio: Estigmas Cruzados 

- Mulheres em situação de rua e o (in)acesso ao Programa Bolsa Família; 

Eliane Amorim Azevedo : Gestão do Trabalho no SUAS: Entre a Precarização 



e a Garantia de Direitos. Uma análise sobre a realidade do município de Lauro 

de Freitas, Bahia; Aryelle Miranda: A exequibilidade da rede de proteção às 

mulheres negras vítimas de violência na Bahia: Jamile Silva Oliveira: Um olhar 

feminista sobre as (não) abordagens de gênero na formação em Serviço 

Social; Jessiane de Brito Sousa: Políticas Públicas em Unidade Socioeducativa 

de Internação: o que pensam as mães?   

 

Linha 02: Martharluam Conceição da Silva : Diálogos insurgentes: o debate 

sobre sexualidade no ensino médio como política de educação e prevenção de 

IST’s/AIDS no Território do  Piemonte Paraguaçu; Cristiane de Oliveira Xavier 

Machado: Nas Trincheiras da Previdência: O trabalho do Serviço Social no 

contexto do “INSS digital”; Jadna Kelly da Silva : A Política de Saúde Mental 

em Tempos de Contrarreforma do Estado: uma análise sobre o processo de 

trabalho do (a)s Assistente Sociais em Centros de Atenção Psicossocial-CAPS 

do Recôncavo da Bahia: Thainá Santana dos Santos: “Onde lhe doem os 

calos?”: Intersecções de gênero, raça e classe no contexto de trabalho precário 

na indústria calçadista no interior da Bahia; Antônio Santos Costa: A inserção e 

trajetória dos alunos transgêneros; Icaro Fonseca Oliveira: Liberais no Debate 

sobre a Reforma Trabalhista no Congresso Nacional; LORENA NERIS 

ALMEIDA: Entre a Liberdade e a Prisão do Trabalho: o caso dos trabalhadores 

por aplicativos de Salvador/BA; Luise Maria Santos Santos: Vozes Erguidas 

das Mulheres Rurais: a violência contra a mulher no município de Conceição do 

Almeida. Em síntese as pesquisas dos/as discentes do POSTERR demonstram 

a relevância dessas temáticas para a produção do conhecimento na área de 

Serviço Social e nas políticas sociais em diálogo constante com as linhas de 

pesquisa do Programa e com a área de Serviço Social na qual o programa está 

inserido. 

 

2.2 Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos. 

 

Os discentes do programa, incentivados pelo colegiado do curso e por seus 

orientadores, estão submetendo os seus estudos e pesquisas em revistas e 

eventos científicos importantes da área de Serviço Social de forma individual 

ou em parceira com seus orientadores e outros colegas (da pós e da 



graduação). Ademais, discentes das duas primeiras turmas participaram 

ativamente das atividades, não presencias, realizadas pelo programa e por 

outras instituições de ensino superior que adotaram, em decorrência da 

pandemia da COVID-19, a realização de lives e congressos virtuais durante 

todo o ano.  

A seguir destacam-se algumas produções intelectuais e técnica que os/as 

discentes participaram e que revelam o compromisso com a qualidade da 

produção intelectual e a imbricada relação com as linhas de pesquisa: 

 

Balbina Marques de Oliveira:  

OLIVEIRA, Balbina Marques; SILVA, Mauricio Ferreira da. A política de 

Proteção Social não contributiva: o caso do Programa Bolsa Família. Revista 

Espaço Público,Recife, v. 4, p. 2-10, 2019, anual.  

 

Eliane Amorim Azevedo: 

AZEVEDO, Eliane Amorim; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do. Gestão do 

Trabalho no SUAS: entre a precarização e garantia de direitos. In: ÁVILA, 

Heleni Duarte Dantas de; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; PEREIRA, 

Silvia de Oliveira (org.). Política Social e Territórios. Cruz das Almas: Edufrb, 

2020. p. 37-56. 

 

Jadna Kelly Costa da Silva:  

MARQUES, Marilane Vilela; SILVA, Jadna Kelly da; MOURA, Lillian Batista 

Palhano Galvão; ALMEIDA, Harinson Carpegeano Câmara de; SOUSA FILHO, 

Alcebíades de; AMADOR, Ana Edimilda. Espacialização da mortalidade por 

transtornos mentais e comportamentais atribuível ao uso de substâncias 

psicoativas no Brasil, de 2012 a 2016. Revista Ciências em Saúde, [S.L.], v. 

10, n. 3, p. 30-38, 27 jun. 2020. Revista Ciencias em Saude. 

http://dx.doi.org/10.21876/rcshci.v10i3.874. 

Capitulo de livro, intitulado: o direito as relações homoafetivas nas prisões do 

rio grande do norte: limites e desafios. Publicado no livro: políticas públicas: 

Abordagens Interdisciplinares, Editora: CAULE DE PAPIRO/ DEZEMBRO DE .. 

ISBN 978-65-86643-07-7.  

 

http://dx.doi.org/10.21876/rcshci.v10i3.874


Jamile Fernanda Conceição de Oliveira:  

OLIVEIRA, Jamile Fernanda Conceição de. Intersetorialidade e Promoção da 

Saúde Mental: um relato de experiência do Projeto #VocêNãoEstáSozinho. In:  

7º Congresso brasileiro de Saúde Mental da ABRASME, 2020, Santo André-

SP. Anais do 7º Congresso da ABRASME- Versão Preliminar, 2020. v. 7. p. 

654-655. 

ÁVILA, Heleni Duarte Dantas de; OLIVEIRA, Jamile Fernanda Conceição de; 

SAMPAIO, Jéssica Bastos; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; SPINOLA, 

Sara França. POSTERR: formas de (re)existência na pandemia. Revista de 

Extensão, Cruz das Almas, v. 16, n. 1, p. 30-36, fev. 2020. Semestral. 

 

Jamile Silva Oliveira: 

OLIVEIRA, Jamile Silva; PEREIRA, Silva de Oliveira. Serviço Social e gênero 

invisibilidades, opacidades e desvelamentos. In: ÁVILA, Heleni Duarte Dantas 

de; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; PEREIRA, Silvia de Oliveira (org.). 

Política Social e Territórios. Cruz das Almas: Edufrb, 2020. p. 37-56. 

NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; OLIVEIRA, Jamile Silvia; CERQUEIRA, 

Bruno Erlon Casais; AZEVEDO, ELiane Amorim; SILVA, WIlza Maria Oliveira 

da. Ensino remoto e os desafios para discentes e docentes do curso de serviço 

social da UFRB. In: RECONCITEC: Os objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável conectando Universidade e Sociedade, 2020, Cruz das Almas-Ba. 

Anais VI Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no 

Recôncavo da Bahia: Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

conectando Universidade e Sociedade. Cruz das Almas-BA: UFRB, 2020. v. 6. 

p. 528-528. 

 

Jessica Aparecida Bastos: Capítulos de livros publicados: .SAMPAIO, J. B.; 

Ávila, H.D.D. ; Nascimento, J. F. do ; Jesus, M. O. ; Gonzaga, D. S. ; Santos, T. 

S. dos ; COSTA, T. L. . Percepção dos alunos do curso de Serviço 

Social/UFRB sobre o consumo de drogas. In: Renato da Costa dos Santos; 

Wellington Júnior Jorge. (Org.). Desigualdades sociais e os desafios das 

políticas públicas. 01ed.Maringá-PR: Uniedusul, 2020, p. 172-183. 

SAMPAIO, J. B.; Ávila, H.D.D. . Mulheres em situação de rua e o (in) acesso ao 

Programa Bolsa Família. In: Heleni Duarte Dantas de Ávila; Jucileide Ferreira 



do Nascimento; Silvia de Oliveira Pereira. (Org.). Política Social e Territórios. 

01ed.Cruz das Almas - BA: EDUFRB, 2020, v. 13, p. 77-96. 

ÁVILA, Heleni Duarte Dantas de; OLIVEIRA, Jamile Fernanda Conceição de; 

SAMPAIO, Jéssica Bastos; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; SPINOLA, 

Sara França. POSTERR: formas de (re)existência na pandemia. Revista de 

Extensão, Cruz das Almas, v. 16, n. 1, p. 30-36, fev. 2020. Semestral. 

SAMPAIO, J. B.; Ávila, H.D.D. ; Nascimento, J. F. do ; FIGUEIREDO, M. G. B. . 

A Governança Política no Comitê de Bacia do Rio Paraguaçu. Redes - Revista 

do Desenvolvimento Regional, Website, p. 1164 - 1184, 28 set. 2020) A 

Governança Política no Comitê de Bacia do Rio Paraguaçu. REDES (SANTA 

CRUZ DO SUL. IMPRESSO), v. 25, p. 1164-1184.  

Produções Técnicas/Artísticas: AVILA, Heleni Duarte Dantas de; 

NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; BARBOSA, Aline Santiago; COSTA, 

Ramayana e Silva; SILVA, Taise de Oliveira da; SAMPAIO, Jessica Bastos; 

JESUS, Marcos Oliveira de; SANTOS, Thainá Santana dos; ALMEIDA, Celina 

dos Santos; ENCARNACAO, Wagner Souza da. Uso/abuso de álcool e outras 

substâncias psicoativas.  (Desenvolvimento de material didático ou instrucional 

- Cartilha). 

 

Lorena Neris Almeida:  

ALMEIDA, Jessiane Brito de; DURÕES, Bruno José Rodrigues. Trabalho 

“uberizado” e por aplicativos no Brasil na pandemia de coronavírus. In: Heleni 

Duarte Dantas de Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; Silvia de Oliveira 

Pereira. (Org.). Política Social e Territórios. 01ed.Cruz das Almas - BA: 

EDUFRB, 2020, v. 13, p. 141-160. 

ALMEIDA, Lorena Neris; DURÃES, Bruno José Rodrigues. Uberização do 

trabalho: Os entregadores por aplicativos no capitalismo digital. In: 

RECONCITEC: Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável conectando 

Universidade e Sociedade, 2020, Cruz das Almas-Ba. Anais VI Reunião Anual 

de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia: Os 

objetivos de Desenvolvimento Sustentável conectando Universidade e 

Sociedade. Cruz das Almas-BA: UFRB, 2020. v. 6. p. 544-544. 

 

 



Luise Maria Santos Santos: 

SANTOS, L. M. S.; SOUZA, R. F.  As mulheres na sociedade de classes à 

brasileira: da escravidão à contemporaneidade. In: Heleni Duarte Dantas de 

Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; Silvia de Oliveira Pereira. (Org.). 

Política social e territórios. 1ed.Cruz das Almas -Ba: Editora UFRB, 2020, v. 13, 

p. 161-177.  

SANTOS, L. M. S.; DURÃES, B J R ; SOUZA, R. F. . Uma reflexão teórica 

sobre a categoria trabalho e o serviço social. In: Encontro de Grupos de 

Estudos e Pesquisas Marxistas, 2019, Recife. Anais do IX Encontro de Grupos 

de Estudos e Pesquisas Marxistas. RECIFE: EPMARX, 2019. v. 1. p. 242-260. 

SANTOS, L. M. S.; SOUZA, R. F. Em briga de marido e mulher a gente mete a 

colher?: direcionamentos ético-políticos da prática profissional do assistente 

social no enfrentamento à violência contra a mulher. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS:40 ANOS DA VIRADA DO 

SERVIÇO SOCIAL, 2019, BRASILIA-DF. Anais do 16º Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, BRASILIA: CBAS, 2019. v. 16. p. 1-13. 

 

Marcos Oliveira de Jesus:  

ÁVILA, Heleni Duarte Dantas De; NASCIMENTO, Jucileide Ferreira Do ; 

SAMPAIO, Jessica Bastos ; JESUS, Marcos Oliveira de ; SANTOS, Thainá 

Santana Dos ; GONZAGA, Daniela Sampaio ; COSTA, Taís Lima . Percepção 

dos estudantes do curso de Serviço Social/UFRB sobre o consumo de drogas. 

In: Renato da Costa dos Santos; Welington Junior Jorge. (Org.). 

DESIGUALDADES SOCIAIS E OS DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

1ed.Maringá - PR: Uniedusul Editora, 2020, v. , p. 172-183. 

AVILA, H. D. D. ; GONZAGA, D. S. ; JESUS, M. O. ; COSTA, T. L. ; SANTOS, 

T. S. . PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL/UFRB SOBRE O CONSUMO DE DROGAS. In: IX Jornada 

Internacional de Políticas Públicas: civilização ou barbárie; o futuro da 

humanidade, 2019, São Luís. Anais da IX Jornada Internacional de Políticas 

Públicas: civilização ou barbárie; o futuro da humanidade. São Luís: UFMA, 

2019. v. 9. p. 1-13. 

AVILA, H. D. D. ; JESUS, M. O. ; SANTOS, T. S. ; COSTA, T. L. ; GONZAGA, 

D. S. ; SAMPAIO, J. B. ; ENCARNACAO, W. S. . DROGAS: UMA ANALISE 



SOBRE O CONSUMO DE DROGAS PELA ÓTICA DOS DISCENTES DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL/UFRB. In: XVI Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, 2019, Brasília. Anais do XVI Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais. v. 16. p. 1-15. 

JESUS, M. O.. POLÍTICA SOBRE DROGAS E RACISMO: DA PERIFERIA AO 

ASFALTO ?SER PRETO É ESTAR NA MIRA DO ESTADO. In: VI Reunião de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia (VI 

RECONCITEC), 2020, Cruz das Almas. Anais da VI Reunião de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia (VI RECONCITEC). 

Cruz das Almas: UFRB, 2020. v. 6. p. 536-536. 

AVILA, H. D. D. ; NASCIMENTO, J. F. ; SILVA, T. W. F. ; JESUS, M. O.; 

ALMEIDA, C. S. ; SANTOS, M. J. ; ENCARNACAO, W. S. ; ADORNO, M. L. B.; 

FROES, M. V. J. . Estudo acerca dos programas ou ações em IES públicas na 

Bahia, sobre uso de substâncias psicoativas na comunidade estudantil. In: 7° 

Congresso Brasileiro de Saúde Mental, 2020, Recife. Anais do 7º Congresso 

da ABRASME, 2020. v. 7. p. 118-119. 

AVILA, H. D. D. ; NASCIMENTO, J. F. ; JESUS, M. O. ; LEMOS, N. M. S. ; 

COSTA, T. L. . REFLEXÃO SOBRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: A 

EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO CAPACITASUAS NA UFRB. 

In: V Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo 

da Bahia - RECONCITEC, 2019, Cruz das Almas. Anais da V Reunião Anual 

de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia - 

RECONCITEC. Cruz das Almas: UFRB, 2019. v. 5. p. 984-984. 

MELIM, J. I. ; BLUME, L. H. S. ; JESUS, M. O. . LIve 07: Ensino superior: 

Atividades remotas e a pandemia. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa 

redonda). 

GODINHO, L. F. R. ; OLIVEIRA, Fábio Nogueira de. ; JESUS, M. O. . Live 2: 

Coronavirus: Necropolítica, Interseccionalidades, Capitalismo. 2020. (Programa 

de rádio ou TV/Comentário). 

JESUS, Marcos Oliveira de. POLÍTICA SOBRE DROGAS E RACISMO: DA 

PERIFERIA AO ASFALTO - SER PRETO É ESTAR NA MIRA DO ESTADO. In: 

VI Reunião de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia 

(VI RECONCITEC). Cruz das Almas. Anais da VI Reunião de Ciência, 



Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia (VI RECONCITEC). 

Cruz das Almas: UFRB, 2020, v. 6. p. 536-536. 

AVILA, H. D. D. ; NASCIMENTO, J. F. ; BARBOSA, A. S. ; COSTA, R. S. ; 

SILVA, T. O. ; SAMPAIO, J. B. ; JESUS, M. O. ; SANTOS, T. S. ; ALMEIDA, C. 

S. ; ENCARNACAO, W. S. . Uso/abuso de álcool e outras substâncias 

psicoativas. 2020. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - 

Cartilha). 

 

Martharluam Conceição da Silva:  

SILVA, Martharluam Conceição da; BRANDÂO, Simone Souza.  Sexualidade, 

Educação emancipatória e prevenção de IST’s no ensino médio. In: Heleni 

Duarte Dantas de Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; Silvia de Oliveira 

Pereira. (Org.). Política social e territórios. 1ed.Cruz das Almas -Ba: Editora 

UFRB, 2020, v. 13, p. 161-177.  

 

Nilo Carlos Bandeira Nicácio Honda:   

HONDA, Nilo Carlos Bandeira Nicacio. A importância das políticas sociais e 

econômicas no processo de mitigação da pobreza e da vulnerabvilidade social 

no território brasileiro. In: VI Reunião de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Cultura do Recôncavo da Bahia (VI RECONCITEC). Cruz das Almas. Anais da 

VI Reunião de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia 

(VI RECONCITEC). Cruz das Almas: UFRB, 2020, v. 6. p. 520-520. 

 

Sara França Spínola. ÁVILA, Heleni Duarte Dantas de; OLIVEIRA, Jamile 

Fernanda Conceição de; SAMPAIO, Jéssica Bastos; NASCIMENTO, Jucileide 

Ferreira do; SPINOLA, Sara França. POSTERR: formas de (re)existência na 

pandemia. Revista de Extensão, Cruz das Almas, v. 16, n. 1, p. 30-36, fev. 

2020. Semestral. 

 

Thainá Santana dos Santos: 

AVILA, H. D. D. ; GONZAGA, D. S. ; JESUS, M. O. ; COSTA, T. L. ; SANTOS, 

T. S. . PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL/UFRB SOBRE O CONSUMO DE DROGAS. In: IX Jornada 

Internacional de Políticas Públicas: civilização ou barbárie; o futuro da 



humanidade, 2019, São Luís. Anais da IX Jornada Internacional de Políticas 

Públicas: civilização ou barbárie; o futuro da humanidade. São Luís: UFMA, 

2019. v. 9. p. 1-13. 

Capítulo de Livro - AVILA, Heleni Duarte Dantas de; NASCIMENTO, Jucileide 

Ferreira do; SAMPAIO, Jessica Bastos; JESUS, Marcos Oliveira de; SANTOS, 

Thainá Santana dos; GONZAGA, Daniele Sampaio; COSTA, Taís Lima. 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL/UFRB 

SOBRE O CONSUMO DE DROGAS. In: Renato da Costa dos Santos; 

Welington Junior Jorge. (Org.). Desigualdades Sociais e os Desafios das 

Políticas Públicas. 1ed. Maringá - PR: UNIEDUSUL, 2020, p. 172-183. 

AVILA, H. D. D. ; JESUS, M. O. ; SANTOS, T. S. ; COSTA, T. L. ; GONZAGA, 

D. S. ; SAMPAIO, J. B. ; ENCARNACAO, W. S. . Percepção dos estudantes do 

curso de serviço social/ufrb sobre o consumo de drogas. In: 16º Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, 2019, Brasília. 16º Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, 2019. 

PRODUÇÕES TÉCNICAS/ARTÍSTICAS: AVILA, Heleni Duarte Dantas de; 

NASCIMENTO, Jucileide Ferreira do; BARBOSA, Aline Santiago; COSTA, 

Ramayana e Silva; SILVA, Taise de Oliveira da; SAMPAIO, Jessica Bastos; 

JESUS, Marcos Oliveira de; SANTOS, Thainá Santana dos; ALMEIDA, Celina 

dos Santos; ENCARNACAO, Wagner Souza da. Uso/abuso de álcool e outras 

substâncias psicoativas. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - 

Cartilha). 

 

Tatiele Gomes dos Santos: 

SANTOS, T. G.; SANTOS, G. G. Assistência estudantil em contexto de 

internacionalização: a permanência de estudantes africanos na UNILAB - 

Campus dos Malês. In: V RECONCITEC, 2019, Cruz das Almas. 

BIOECONOMIA: DIVERSIDADE E RIQUEZA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA BAHIA. Cruz das Almas: Editora da UFRB, 2019. v. 5. p. 

974-974. 

SANTOS, Tatiele Gomes dos; SANTOS, Georgina Gonçalves dos. Assistência 

estudantil em contextos de interiorização e internacionalização: um olhar para a 

UNILAB - campus dos Malês. In: VI Reunião de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Cultura do Recôncavo da Bahia (VI RECONCITEC). Cruz das Almas. Anais 



da VI Reunião de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo 

da Bahia (VI RECONCITEC). Cruz das Almas: UFRB, 2020, v. 6. p.524-524. 

 

 

2.3 Destino, atuação e avaliação dos egressos do Programa em relação à 

formação recebida. 

 

O Programa não possui egressos, as primeiras defesas estavam 

previstas para os meses de fevereiro, março e abril de 2021, entretanto com a 

pandemia da COVID-19, houve adiamento. 

Apesar de não possuir egressos, os discentes, particularmente da primeira 

turma (ingressantes em 2019), que estão próximos a concluir o curso, 

merecem destaque na sua situação laboral, relacionada a formação adquirida 

no mestrado. Dentre os 09 discentes desta primeira turma, 04 desenvolvem 

dissertação acerca de questões ligadas ao seu espaço de trabalho, 

qualificando estes profissionais para a sua atuação profissional; 02 discentes 

foram selecionadas para atuarem em espaços sócio ocupacionais que tinha 

relação direta com os seus objetos de estudo; 03 não estão no mercado de 

trabalho, sendo que duas são bolsistas (uma CAPES e a outra FAPESB). 

 

 

2.4 Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do 

corpo docente no Programa. 

 

Acerca das atividades de pesquisa e da produção intelectual dos 

docentes do programa, serão apresentadas, aqui as principais obras e 

atividades desenvolvidas pelos mesmos, consoantes descrito a seguir: 

 

Bruno José Rodrigues Durães: 

Artigos 

DURÃES, B. J. R.. Do Trabalho Informal Tradicional ao Uberizado: história, 

inovação e pandemia. NAU - A REVISTA ELETRÔNICA DA RESIDÊNCIA 

SOCIAL, v. 11, p. 361-375-375, 2020. 

 

http://lattes.cnpq.br/4781910791472503


DURÃES, B. J. R.. TABALHO INFORMAL DE RUA RECONFIGURADO: sua 

função como agente da acumulação. Caderno CRH (UFBA), v. 33, p. 1-14, 

2020. 

DURÃES, B. J. R.; SILVEIRA, D. A. S. . O estágio em Sociologia: engajamento, 

estética negra e formação docente no Recôncavo da Bahia. Cadernos da 

Abecs, v. 4, p. 19-32, 2020 

Capítulos de livros – livros  

DURÃES, B. J. R. O Ensino de Sociologia e a Extensão Universitária. In: 

Antônio A. Brunetta; Cristiano Bodart; Marcelo Cigales. (Org.). Dicionário do 

Ensino de Sociologia. 1ed.Alagoas-Maceió: Editora Café com Sociologia, 2020, 

v. 1, p. 144-148. 

ALMEIDA, L. N. ; DURÃES, B. J. R. . Trabalho uberizado e por aplicativos no 

Brasil na pandemia de coronavírus. In: Heleni Duarte Dantas de Ávila; Jucileide 

Ferreira do Nascimento; Silvia de Olivieira Pereira. (Org.). Política Social e 

Territórios. 1ed.Cruz das Almas: Editora da UFRB, 2020, v. 1, p. 141-160. 

DURÃES, B. J. R.; NASCIMENTO, L. F. ; FONSECA, L. S. F. . O trabalho na 

era da "economia do compartilhamento" ou novas formas de exploração do 

trabalho. Mundo do trabalho, cidadania e educação de jovens e adultos. 

1ed.Salvador: Edufba, 2020, v. 1, p. 58-68 

Textos em Jornais, revistas e outros 

DURÃES, B. J. R.. Protesto da ABECS na Secretária de Educação (SEC) do 

Estado da Bahia em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio. 

Diário da Notícia, https://www.diariodanoticia.co, 16 dez. 2019. 

Trabalhos completos publicados em ANAIS de Congressos 

DURÃES, B. J. R.; SOUZA, R. ; SANTOS, L. M. S. . Uma reflexão teórica sobre 

a categoria trabalho e o serviço social. In: XI Encontro de Grupos de Estudos e 

Pesquisas Marxistas, 2019, Recife. Encontro de Grupos de Estudos e 

Pesquisas Marxistas. Recife: UFPE, 2019. v. 1. p. 242-260. 

DURÃES, B. J. R.; SANTANA, T. ; SOUZA, Rosenária Ferraz de . A mulher à 

flor da pele: trabalho feminino e sofrimento mental. In: XI Encontro de Grupos 

de Estudos e Pesquisas Marxistas, 2019, Recife. Encontro de Grupos de 

Estudos e Pesquisas Marxistas. Recife: UFPE, 2019. v. 1. p. 192-210. 

DURÃES, B. J. R.; ALMEIDA, L. N. . Notas sobre o trabalho por aplicativos no 

capitalismo contemporâneo. In: XI Encontro de Grupos de Estudos e Pesquisas 

http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503
http://lattes.cnpq.br/4781910791472503


Marxistas, 2019, Recife. Encontro de Grupos de Estudos e Pesquisas 

Marxistas. Recife: UFPE, 2019. v. 1. p. 154-170. 

Com relação à pesquisa em andamento e atividade de extensão, destaca-se 

“Novas formas de trabalho no capitalismo digital: exploração, dominação e 

perversidade do trabalho no século XXI” (pesquisa) e “Trincheira de ideias” 

(atividade de extensão). 

O professor Bruno ainda possui outras atividades técnicas tais como: criação 

de canal no YouTube; entrevistas em programas de rádio, produção de 

relatórios e organização de eventos. 

Referente as publicações do professor Bruno, merece destaque algumas obras 

que serão comentadas a seguir. Primeiro, destaca-se o artigo na Revista 

Cadernos do CRH/UFBA, revista Qualis A em Sociologia e em Serviço Social, 

denominado “TABALHO INFORMAL DE RUA RECONFIGURADO: sua função 

como agente da acumulação”, em que o autor apresenta o resultado de uma 

pesquisa com apoio do CNPq com 151 camelôs de tecnologia de Feira de 

Santana que foram entrevistados. Nessa pesquisa fica evidenciado a mudança 

do trabalho informal, que passa a ter na rua uma fronteira de negócio e 

acumulação do capital, mas ainda mantendo a relação tradicional do trabalho 

informal, logo, o camelô de tecnologia é a síntese da modernização da própria 

sociedade, que assume uma feição tecnológica e empresarial, porém conserva 

elementos precários e de exploração do trabalho. Segundo, o texto em 

colaborativo com a sua orientanda do POSTERR/UFRB, Lorena Neris Almeida, 

em que foi feito um debate teórico e do estado da arte do tema da uberização e 

trabalho por aplicativos no contexto da pandemia de sars-cov2 no Brasil. Texto 

publicado dentro da obra coletiva do Posterr de 2020 denominado Política 

Social e Territórios, lançado pela Editora da UFRB. Terceiro, o referido 

professor publicou um texto resultado de pesquisas e estudos que fez ao longo 

dos últimos 20 anos sobre o trabalho informal e que foi resultante de uma 

palestra no Congresso Nacional de Pesquisadores em Gestão Social (Pré-

Enapegs 2020), denominado “Do Trabalho Informal Tradicional ao Uberizado: 

história, inovação e pandemia”, publicado na revista Qualis B Nau Social 

(interdisciplinar, eletrônica, da UFBA). Nessa obra é abordado o trabalho 

informal do Brasil em uma perspectiva histórica e de longo prazo, procurando 

evidenciar raízes do trabalho digital, uberizado e/ou por aplicativos atual. Por 



fim, como quarto destaque, temos o texto “O estágio em Sociologia: 

engajamento, estética negra e formação docente no Recôncavo da Bahia, 

publicado na Revista Qualis B Cadernos da ABECS (Cabecs). Texto produzido 

em conjunto com a socióloga e professora Daniela Silveira, egressa da UFRB. 

Nesse texto, foi feito um debate teórico sobre os sentidos da formação docente 

e do estágio curricular em Licenciatura em Ciências Sociais, sobre a educação 

como engajamento e sobre o fazer docente, bem como foi evidenciado um 

tema que é invisibilizado quase sempre na relação ensino e aprendizagem e na 

escola em geral, a saber, a estética negra dos jovens/estudantes a partir do ato 

de alisar ou não alisar o cabelo com produtos químicos. Portanto, o texto 

abordou não apenas a questão da descoberta e do aprendizado para ser 

docente como também abordou elementos da construção da identidade na sala 

de aula em uma Escola técnica estadual no recôncavo da Bahia. 

 

Dyane Brito Reis Santos 

Artigos 

REIS, D. B.. Trajetórias negras importam: Histórias de nordestinas (os) 

egressas(os) de políticas de cotas raciais no ensino superior público brasileiro 

(2003-2018). HUMANIDADES & INOVAÇÃO, v. 7, p. 28-41, 2020. 

REIS, D. B.. Biografia de Dalva Damiana de Freitas. REVISTA DE HISTÓRIA 

COMPARADA (UFRJ), v. 14, p. 45-50, 2020. 

Capítulos de livros - Livros 

REIS, D.B. Políticas Sociais e Desigualdades Raciais: Um balanço da última 

década. In: Heleni Duarte Dantas de Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; 

Silvia de Oliveira Pereira. (Org.). Política Social e Territórios. 1ed.Cruz das 

Almas: EDUFRB, 2020, v. 13, p. 19-36. 

JESUS, R. E. (Org.) ; REIS, D. B. (Org.) ; Passos, Joana Célia dos (Org.) ; 

Lima, Luciana Conceição de (Org.) ; Lino, Piedade Videira (Org.) ; Rodrigues, 

Tatiane Consetino (Org.) ; Colen, N.S (Org.) ; Oliveira, V. C. de (Org.) . 

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

Superior Brasileiro. 1. ed. Belo Horizonte: Ações Afirmativas na UFMG, 2019. v. 

1. 380p . 

Referente as atividades administrativas, de pesquisa e de  extensão da 

professora Dyane, destacam-se: Diretora do Centro de Artes Humanidades e 

http://lattes.cnpq.br/3501972963484768
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Letras (atividade administrativa); participa de dois projetos de extensão – Ação 

Comunidade: acesso de jovens de comunidades negras rurais no ensino 

superior e Projeto Sankofa: formação para acesso a pós-graduação; participa 

de um projeto de pesquisa – Modos e significados da Permanência entre 

estudantes bolsistas do programa PPQ/UFRB.  Além destas atividades e 

publicações, também possui produção técnica como relatórios e entrevistas. 

A Professora Dyane Brito Reis publicou, em 2020, no dossiê "Ativismo Negro 

no Brasil: Vidas Negras Importam" da Revista de História Comparada da UFRJ. 

Nesse dossiê sua publicação trouxe a “Biografia de Dalva Damiana de Freitas”, 

mulher negra nascida em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Também em 

2020, Dyane publicou o capítulo “Políticas sociais e desigualdades raciais: um 

balanço das últimas décadas” no livro “Política social e territórios” (Edufrb), em 

que traçou um panorama das politicas afirmativas implementadas no Brasil, 

avanços e desafios. Juntamente com Paula Barreto (UFBA), Flávia Rios (UFF) 

e Paulo Neves (UFABC), Dyane Brito publicou na Revista Brasileira de 

Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB, o artigo A produção das 

ciências sociais sobre as relações raciais no Brasil entre 2012 e 2019, onde 

obtiveram resultados surpreendente que apontaram o aumento de trabalhos 

publicados nessa área de estudo. Em 2019 a obra “Reafirmando Direitos: 

Trajetórias de Estudantes Cotistas Negros(as) no Ensino Superior Brasileiro”, 

da qual e co autora buscou alargar a compreensão em torno dos impactos das 

politicas afirmativas, tanto no que se refere as trajetórias acadêmicas e 

profissionais dos estudantes, quanto no que se refere as estruturas 

universitárias do Brasil.  

Georgina Gonçalves dos Santos 

Capítulos de Livros – livros  

SANTOS, Georgina G.; SAMPAIO, S. M. R. (Org.) . OBSERVATÓRIO DA 

VIDA ESTUDANTIL INTERDISCIPLINARIDADE, VIDA ESTUDANTIL E 

DIÁLOGO DE SABERES. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2020. v. 1. 532p . 

SANTOS, T. G. ; SANTOS, Georgina G. . ASSISTENCIA ESTUCANTIL NO 

ENSINO SUPERIOR : o debate entre direito e assistencialismo. In: HELENI 

http://lattes.cnpq.br/8319710990374005
http://lattes.cnpq.br/8319710990374005


DUARTE DANTAS DE AVILA; JUCILEIDE FERREIRA NASCIMENTO. (Org.). 

POLITICA SOCIAL E TERRITORIOS. 1ed.CRUZ DAS ALMAS: EDITORA 

UFRB, 2020, v. , p. 97-115. 

ARAUJO, C. C. A. ; SANTOS, Georgina G. . Desempenho acadêmico dos 

estudantes oriundos do Bacharelado Interdisciplinar e do Vestibular, no curso 

de Medicina da UFBA: existe diferença?. In: Georgina Gonçalves dos 

SANTOS; Sonia Maria Rocha SAMPAIO. (Org.). OBSERVATÓRIO DA VIDA 

ESTUDANTIL INTERDISCIPLINARIDADE, VIDA ESTUDANTIL E DIÁLOGO 

DE SABERES. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. , p. 365-368. 

SANTOS, Georgina G.; SAMPAIO, S. M. R. . APRESENTAÇÃO. In: Georgina 

Gonçalves dos Santos. (Org.). OBSERVATÓRIO DA VIDA ESTUDANTIL 

INTERDISCIPLINARIDADE, VIDA ESTUDANTIL E DIÁLOGO DE SABERES. 

1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. , p. 6-8. 

A professora Georgina ocupou o cargo de Vice-Reitora da UFRB, por quatro 

anos (atividade administrativa) e também está inserida em duas atividades de 

pesquisa: Modelos de análise de implementação de políticas públicas pelo 

olhar do implementador: Educação Básica e Superior no entorno da Baía de 

Todos os Santos sob foco e Sexto ano, transições e participação: diagnóstico e 

intervenção no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, Pojuca, Bahia 

Com relação a sua produção intelectual, destaca-se o livro OBSERVATÓRIO 

DA VIDA ESTUDANTIL INTERDISCIPLINARIDADE, VIDA ESTUDANTIL E 

DIÁLOGO DE SABERES, que é o sexto livro do grupo de pesquisa 

Observatório da Vida Estudantil, sendo uma obra de caráter interdisciplinar que 

expressa a riqueza do campo de estudos situado no domínio das políticas 

sociais de educação no Brasil, em especial no ensino superior. Também 

ressalta-se o capítulo de livro intitulado: Desempenho acadêmico dos 

estudantes oriundos do Bacharelado Interdisciplinar e do Vestibular, no curso 

de Medicina da UFBA: existe diferença?. Este capítulo apresenta informações 

sobre o desempenho de estudantes que ingressaram, em 2012, no curso mais 

concorrido da Universidade Federal da Bahia (UFBA), após a reserva de 20% 

das vagas de todos os cursos de graduação da UFBA para os estudantes 

egressos dos Bacharelados Interdisciplinares (BI). O objetivo desta pesquisa foi 

verificar se há diferença de desempenho acadêmico entre os alunos do curso 

de Medicina ingressantes em 2012. Outra publicação importante, fruto do 

http://lattes.cnpq.br/8319710990374005
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trabalho coletivo do mestrado em Política Social e Territórios, produzindo um 

livro é o capitulo - ASSISTENCIA ESTUCANTIL NO ENSINO SUPERIOR : o 

debate entre direito e assistencialismo. O capítulo discute a participação do 

Estado nos primeiros modelos de Assistência Estudantil brasileira situando a 

discussão na contemporaneidade e o lugar assistência estudantil assume para 

promoção do acesso ao ensino superior e a permanência de estudantes 

pobres, historicamente excluídos desse nível de ensino. 

 

Heleni Duarte Dantas de Ávila 

Artigos 

ÁVILA, HELENI DUARTE DANTAS DE; NASCIMENTO, JUCILEIDE 

FERREIRA DO ; FIGUEIREDO, MARIA GORETE BORGES ; SAMPAIO, 

JÉSSICA BASTOS . A Governança Política no Comitê de Bacia do Rio 

Paraguaçu. REDES (SANTA CRUZ DO SUL. ONLINE), v. 25, p. 1164-1184, 

2020. 

SOUZA, S. M. S. ; ÁVILA, H. D. D. . Atuação do Serviço Social no Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família - NASF. Revista Integrativa em Saúde e Educação - 

REVISE, v. 3, p. 94, 2019. 

ÁVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. ; SILVA, M. F. . NEOLIBERALISMO E 

RESTRIÇÃO DE DIREITOS NO BRASIL: NOTAS SOBRE 

MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO E REFORMA DO ESTADO. 

HUMANIDADES & INOVAÇÃO, v. 6, p. 154-162, 2019. 

SANTOS, J. C. ; ÁVILA, H. D. D. . Atenção Primária: Política de Saúde e o 

Papel do Assistente Social. Revista Integrativa em Saúde e Educação - 

REVISE, v. 3, p. 1-1, 2019. 

Capítulo de livros – livros 

ÁVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. (Org.) . POLÍTICA SOCIAL E 

TERRITÓRIO. 1. ed. Cruz das Almas-BA: EDUFRB, 2020. 

AVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. . ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS 

SOCIOASSISTENCIAIS: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA. In: Luciana 

Pavowski Franco Silvestre. (Org.). Ciências Sociais Aplicadas: As Relações 

como Meio de Compreender a Sociedade. 1ed.Ponta Grossa-PR: Atena 

Editora, 2020, v. 1, p. 277-286. 

ÁVILA, HELENI DUARTE DANTAS DE; NASCIMENTO, JUCILEIDE 

http://lattes.cnpq.br/0731461399978692
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FERREIRA DO . O CIPÓSS E AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRB: QUADRIÊNIO 2017-2020. In: 

Thaislayne Nunes de Oliveira. (Org.). O Serviço Social e a Superação das 

Desigualdades Sociais 2. 1ed.Ponta Grossa-PR: Atena Editora, 2020, v. , p. 31-

41. 

RODRIGUES, A. B. ; ÁVILA, H. D. D. . O SUS em tempos de pandemia. In: 

Rosimeire dos Santos; Vanda Micheli Burginski; Alana Barbosa Rodrigues; 

Francisca Benigno de Lima. (Org.). Atentos/as e fortes na quarentena: 

resistências em defesa dos direitos humanos, das políticas sociais e das 

liberdades democráticas em tempos de pandemia da covid-19. 1ed.Palmas: 

EDUFT, 2020, v. , p. 28-35. 

ÁVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. ; SAMPAIO, J. B. ; JESUS, M. O. ; 

SANTOS, T. S. ; GONZAGA, D. S. . PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL/UFRB SOBRE O CONSUMO DE DROGAS. In: 

Renato da Costa dos Santos; Welington Junior Jorge. (Org.). 

DESIGUALDADES SOCIAIS E OS DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

1ed.Maringá, PR: Uniedusul, 2020, v. 1, p. 172-183. 

Trabalhos publicados em anais de congressos 

AVILA, H.D.D.; GONZAGA, D. S. ; JESUS, M. O. ; COSTA, T. L. ; SANTOS, T. 

S. . Percepção dos estudantes do curso de Serviço Social/UFRB sobre o 

consumo de drogas. In: IX Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2019, 

São Luiz. IX Jornada Internacional de Políticas Públicas - Civilização ou 

Barbárie: O futuro da humanidade, 2019. 

NASCIMENTO, J. F. ; ÁVILA, H. D. D. ; ALVES, C. C. J. ; ALMEIDA, C. S. ; 

BARBOSA, C. L. O. ; CARMO, J. S. ; OLIVEIRA, M. S. ; QUEIROZ, R. S. . 

Controle Democrático e a Política de Assistência Social no Brasil: os Desafios 

da Democracia Participativa no Contexto Atual. In: 16º CBAS - Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, 2019, Brasília. 16º CBAS - Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, 2019. 

ÁVILA, H. D. D.; JESUS, M. O. ; SANTOS, T. S. ; COSTA, T. L. ; GONZAGA, 

D. S. ; SAMPAIO, J. B. ; ENCARNACAO, W. S. . Drogas: Uma análise sobre o 

consumo de drogas pela ótica dos discentes do curso de serviço social da 

UFRB. In: 16 º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais Tema: 40 anos da 

Virada do Serviço Social, 2019, Brasília. Anais do 16º Congresso Brasileiro de 
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Assistentes Sociais. Brasília-BF: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 

2019. v. V. 16. 

Resumos publicados em ANAIS de congressos 

SILVA, T. W. F. ; ÁVILA, H. D. D. ; ALMEIDA, C. S. ; SANTOS, M. J. ; 

ENCARNACAO, W. S. ; ADORNO, M. L. B. . ESTUDOS SOBRE 

PROGRAMAS OU AÇÕES INTERVENTIVAS EM IES PÚBLICAS, NA BAHIA, 

SOBRE A POLÍTICA SOBRE DROGAS ADOTADAS PARA SUA 

COMUNIDADE ACADÊMICA. In: RECONCITEC: Os objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável conectando Universidade e Sociedade, 2020, 

Cruz das Almas-Ba. Anais VI Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Cultura no Recôncavo da Bahia: Os objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável conectando Universidade e Sociedade. Cruz das Almas-BA: 

UFRB, 2020. v. 6. p. 487-487. 

ÁVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. ; SILVA, T. W. F. ; JESUS, M. O.; 

ALMEIDA, C. S. ; SANTOS, M. J. ; ENCARNACAO, W. S. ; ADORNO, M. L. B.; 

FROES, M. V. J. . Estudo acerca dos programas ou ações em IES públicas na 

Bahia, sobre uso de substâncias psicoativas na comunidade estudantil. In:  7º 

Congresso brasileiro de Saúde Mental da ABRASME, 2020, Santo André-SP. 

Anais do 7º Congresso da ABRASME- Versão Preliminar, 2020. v. 7. p. 1318-

1318. 

Trabalhos Técnicos 

Parecerista  

AVILA, H. D. D. E-book Covid-19. 2020. 

ÁVILA, H. D. D.. Revista Universidade e Sociedade. 2020. 

ÁVILA, H. D. D.. Revista Temporalis. 2020. 

ÁVILA, H. D. D.. Revista Ser Social UNB. 2019. 

ÁVILA, H. D. D.. 7º Seminário da Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde. 2019. 

Entrevistas e mesas redondas 

AVILA, H. D. D.. podcast sobre Política de Assistência Social e Pandemia da 

atividade Série de podcasts - Pandemia, vida e políticas públicas. 2020. 

(Programa de rádio ou TV/Entrevista).   

Demais tipos de produção técnica 

ÁVILA, H. D. D.. Instrumentalizar para Enfrentar: Políticas de Seguridade 
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Social e ações de enfrentamento aos impactos da CoVid-19. 2020. (Curso de 

curta duração ministrado/Extensão). 

ÁVILA, H. D. D.. Instrumentalizar para Enfrentar: Políticas de Seguridade 

Social e ações de enfrentamento aos impactos da CoVid-19. 2020. (Curso de 

curta duração ministrado/Extensão). 

ÁVILA, H. D. D.; NASCIMENTO, J. F. ; BARBOSA, A. S. ; COSTA, R. ; 

SAMPAIO, J. B. ; JESUS, M. O. ; SANTOS, T. S. ; ALMEIDA, C. S. ; 

ENCARNACAO, W. S. . Uso/abuso de álcool e outras substâncias psicoativas. 

2020. (Desenvolvimento de material didático instrucional - Cartilha). 

Merecem destaque as seguintes publicações em que a professora Heleni está 

envolvida, ou como autora principal, como coautora e ou como organizadora de 

livro: Neoliberalismo e restrição de diretos no Brasil: Notas sobre a 

mercantilização do ensino e reforma do Estado, na Revista Humanidades & 

Inovação (Tocantins), em 2019, que trata dos impactos da política neoliberal na 

educação superior no Brasil e os desmontes advindos desta política.  

Percepção dos estudantes do curso de Serviço Social/UFRB sobre o consumo 

de drogas, na Editora Uniedusul,  em 2020, este artigo é fruto de parte da 

pesquisa PIBIC, realizada no Centro de Artes Humanidades e Letras, acerca 

do uso e das percepções sobre o uso de drogas, envolvendo todos os 

segmentos que compõem a comunidade universitária (docentes, discentes, 

servidores técnicos e servidores terceirizados). A Governança Política no 

Comitê de Bacia do Rio Paraguaçu, fruto de pesquisa financiada pela 

FRAPESP e CNPQ, que debate a participação da  sociedade civil no Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, publicado na Revista Eletrônica REDES 

(Santa Cruz do Sul. Online), também em 2020. Por fim, participou da 

organização do livro Política Social e Territórios, publicado pela editora da 

UFRB, em final de 2020. Esta última obra é fruto da produção dos projetos de 

pesquisa (em fase de finalização) dos discentes e seus respectivos 

orientadores, da primeira turma do Programa de Pós-graduação em Política 

Social e Territórios.   

 

Jucileide Ferreira do Nascimento 

Artigos 

ÁVILA, HELENI DUARTE DANTAS DE ; NASCIMENTO, JUCILEIDE 
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FERREIRA DO ; FIGUEIREDO, MARIA GORETE BORGES ; SAMPAIO, 

JÉSSICA BASTOS . A Governança Política no Comitê de Bacia do Rio 

Paraguaçu. REDES (SANTA CRUZ DO SUL. IMPRESSO), v. 25, p. 1164-

1184, 2020. 

AVILA, H. D. D. ; OLIVEIRA, J. F. C. ; Sampaio, J.B. ; NASCIMENTO, J. F. ; 

SPINOLA, S. F. . POSTERR: FORMAS DE (RE)EXISTÊNCIA NA PANDEMIA. 

REVISTA EXTENSÃO, v. 1, p. 30-36, 2020. 

AVILA, H. D. D. ; SILVA, M. F. ; NASCIMENTO, J. F. . Neoliberalismo e 

restrição de direitos no Brasil: Notas sobre mercantilização do ensino e reforma 

do Estado. HUMANIDADES & INOVAÇÃO, v. 6, p. 154-162-162, 2019. 

Livros 

AVILA, H. D. D. (Org.) ; NASCIMENTO, J. F. (Org.) ; PEREIRA, S. O. (Org.) . 

Política social e territórios. 1. ed. Cruz das Almas-Ba: Editora UFRB, 2020. v. 1. 

212p . 

Capítulo de Livros 

AVILA, Heleni ; GONZAGA, D. S. ; Sampaio, J.B. ; NASCIMENTO, J. F. ; 

Oliveira, Marcos ; COSTA, T. L. ; Santos,Thainá Santana . Percepção dos 

estudantes do curso de Serviço Social/UFRB sobre o consumo de drogas. In: 

Renato da Costa dos Santos. (Org.). Desigualdades Sociais e os desafios das 

políticas públicas. 1ed.Maringá: Uniedusul, 2020, v. 1, p. 1-213. 

AVILA, Heleni Duarte Dantas de ; NASCIMENTO, JUCILEIDE FERREIRA DO . 

ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS: O MUNICÍPIO 

DE CACHOEIRA/BA. In: Luciana Pavowski Franco Silvestre. (Org.). Ciências 

Sociais Aplicadas: As Relações como Meio de Compreender a Sociedade. 

1ed.Ponta Grossa - PR: Atena Editora, 2020, v. , p. 277-286. 

ÁVILA, HELENI DUARTE DANTAS DE ; NASCIMENTO, JUCILEIDE 

FERREIRA DO . O CIPÓSS E AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRB: QUADRIÊNIO 2017-2020. In: 

Thaislayne Nunes de Oliveira. (Org.). O Serviço Social e a Superação das 

Desigualdades Sociais 2. 1ed.Ponta Grossa - PR: Atena Editora, 2020, v. , p. 

31-41. 

Trabalhos Completos em anais de Congressos  

NACIMENTO, J. F.; AVILA, H. D. D.; ALVES, C. C. J. ; ALMEIDA, C. S. ; 

BARBOSA, C. L. O. ; CARMO, J. S. ; OLIVEIRA, M. S. ; QUEIROZ, R. S. . 
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Controle Democrático e a Política de Assistência Social no Brasil: os Desafios 

da Democracia Participativa no Contexto Atual. In: 16º Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais - CBAS, 2019, Brasília. Anais do 16º Congresso Brasileiro 

de Assistentes Sociais - CBAS, 2019. 

Resumos Publicados em Anais de Congressos 

AVILA, H. D. D. ; NASCIMENTO, J. F. ; SILVA, T. W. F. ; JESUS, M. O. ; 

ALMEIDA, C. S. ; SANTOS, M. J. ; ENCARNACAO, W. S. ; ADORNO, M. L. B. 

; FROES, M. V. J. . Estudo acerca dos programas ou ações em IES públicas na 

Bahia, sobre uso de substâncias psicoativas na comunidade estudantil. In: 7º 

Congresso brasileiro de Saúde Mental da ABRASME, 2020. Anais do 7º 

Congresso da ABRASME- Versão preliminar, 2020. v. 7º. p. 1318-1319. 

CRUZ, R. S. ; NASCIMENTO, J. F. ; SILVA, A. C. J. ; CRUZ JUNIOR, N. R. ; 

BARRETO, C. B. S. . AS POLÍTICAS DE SEGURIDADE SOCIAL E O (NÃO) 

ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS DA COVID-19 NA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE POBREZA NO RECÔNCAVO BAIANO. In: Reunião Anual de 

Ciências, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia: os objetivos 

de desenvolvimento sustentável conectando Universidade e Sociedade, 2020, 

Cruz da Almas-Ba. Anais da VI Reunião Anual de Ciências, Tecnologia, 

Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia: os objetivos de desenvolvimento 

sustentável conectando Universidade e Sociedade. Cruz das Almas-Ba: UFRB, 

2020. v. VI. p. 523-523. 

Outras produções Bibliográficas 

SANTOS, R. ; BURGINSKI, V. M. ; Barbosa, Alana ; Lima,F. Benigno 

; NASCIMENTO, J. F. . Atentos/as e fortes na quarentena: resistências em 

defesa dos Direitos Humanos, das políticas sociais e das liberdades 

democráticas em tempos de pandemia da covid-19. Palmas, 2020. (Prefácio, 

Pósfacio/Prefácio) 

Trabalhos técnicos 

NASCIMENTO, J. F.. VI Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Cultura no Recôncavo da Bahia - VI RECONCITEC. 2020. 

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia 

NASCIMENTO, J. F.; Mustafa, Patricia ; Roberto, Robson ; Fiuza, Juliana ; 

AVILA, H. D. D. . Estado, (desproteção social) e ultraneoliberalismo no contexto 

da pandemia da COVID-19. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 
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NASCIMENTO, J. F.. Política de Assistência Social e Pandemia da atividade 

Série de podcasts. 2020. (Programa de rádio ou TV/Outra).   

Cadore, Neusa ; NASCIMENTO, J. F. . Audiência Pública Sobre o Orçamento 

Público e a Assistência Social. 2019. (Programa de rádio ou TV/Outra).  

BARBOSA, J. M. N. ; NASCIMENTO, J. F. . A política de assistência social e 

pandemia - Série de Podcasts : Pandemia, vida e políticas públicas. 2020; 

Tema: A política de assistência social e pandemia. (Rede social). 

A Professora Dra. Jucileide Ferreira do Nascimento publicou, em 2020, na 

editora ATENA artigo acerca da política de Assistência Social e os direitos 

socioassistenciais no município de cachoeira/BA, resultado de pesquisa PIBIC 

(2019), o texto analisa os instrumentos de gestão da política de assistência 

social nesse município. Em 2020, escreveu acerca das políticas de seguridade 

social e o (não) enfrentamento aos impactos da covid-19 na população em 

situação de pobreza no recôncavo baiano, cuja publicação está nos Anais da 

VI Reunião Anual de Ciências, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo 

da Bahia, essa publicação apresenta resultados parciais da pesquisa em 

andamento (PIBIC/2020) acerca dos impactos da COVD-19 no território do 

recôncavo da Bahia, essas duas publicações tiveram coautorias de  discentes 

da graduação. Fez parte da comissão organizadora do livro “Política social e 

territórios” (Edufrb), e publicou nessa obra conjuntamente  com a orientanda do 

mestrado capitulo acerca da gestão do trabalho na política de assistência social 

revelando o processo de precarização do acesso aos direitos 

socioassistenciais no Brasil que historicamente já se apresentava adverso, e 

após a pandemia do COVID-19 torna-se ainda mais desfavorável e antagônico 

para os (as) trabalhadores (as) do SUAS e suas incipientes conquistas no 

campo do trabalho. Por fim, publicou em parceria docente  e discente do 

programa trabalho na revista REDES (SANTA CRUZ DO SUL), artigo acerca 

da governança política no Comitê de Bacia do Rio Paraguaçu.  

 

Lúcia Maria Aquino de Queiroz 

Artigos 

COELHO, A. H. F. ; LIMA, C. L. C. ; DANTAS, C. C. ; QUEIROZ, L. M. A. ; 

SALGADO, J. ; NASCIMENTO, L. ; CAMPOS, V. . Efeitos da Covid-19 nos 
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festejos juninos da Bahia: os reflexos para os agentes culturais. POLÍTICAS 

CULTURAIS EM REVISTA, v. 14, p. 214-238, 2021. 

QUEIROZ, L. M. A.; FARIA, D. M. C. P. . Turismo Cultural, desenvolvimento e 

Políticas Públicas: Estudo Comparado das cidades brasileiras de Cachoeira, 

Bahia e Ouro Preto, Minas Gerais. Journal of Tourismo and Heritage Research, 

v. 2, p. 322-347, 2019. 

FARIA, DIOMIRA MARIA CICCI PINTO ; QUEIROZ, LÚCIA MARIA AQUINO 

DE . Turismo Cultural no Recôncavo Baiano. REVISTA TURISMO EM 

ANÁLISE, v. 30, p. 327-346, 2019. 

Livros 

QUEIROZ, L. M. A.; LIMA, C. L. C. ; DANTAS, C. ; HAUBERT, A. ; GUERRA, 

C. M. ; CANEDO, D. ; SALGADO, J. ; NASCIMENTO, L. ; CAMPOS, L. G. ; 

CAMPOS, V. ; LIMA, T. ; CARVALHO, G. . Impactos da Covid-19 nos festejos 

juninos da Bahia. 1. ed. Salvador: Pinaúna, 2021. v. 1. 

QUEIROZ, L. M. A.. Turismo Cultural e Desenvolvimento: Cachoeira & Ouro 

Preto. 1. ed. Cruz das Almas: Editora UFRB, 2019. v. 1. 250p  

Capítulos de livros 

QUEIROZ, L. M. A.. Turismo cultural de Cachoeira e Ouro Preto: redes 

complexas e parcerias. In: Jefferson Lorencini Gazoni; Iara Lucia Gomes 

Brasileiro; Lívia Barros Wiesinieski. (Org.). Pesquisa em Turismo Colaboração, 

Inovação e Interdisciplinaridade. 1ed.Goiânia: Espaço Acadêmico, 2020, v. 1, 

p. 283-321. 

QUEIROZ, LÚCIA MARIA AQUINO DE. Políticas Sociais e Trabalho nos 

ensaios monográficos da 1a. turma do POSTERR. In: Heleni Duarte Dantas de 

Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; Silvia de Oliveira Pereira. (Org.). 

Política Social e Territórios. 1ed.Cruz das Almas: EDUFRB, 2020, v. 1, p. 193-

206. 

Resumo Expandido Publicado em Anais de Congresso 

QUEIROZ, L. M. A.; FARIA, D. M. C. P. . Políticas Públicas e Desenvolvimento 

do Turismo Cultural: o exemplo das cidades brasileiras, de Cachoeira, Bahia e 

Ouro Preto, Minas Gerais. In: Seminário Internacional: A Economia Política do 

Turismo, 2019, São Paulo. Caderno de Resumos e Programação do Seminário 

Internacional A Economia Política do Turismo. São Paulo: FFLCH/USP, 2019. 

v. 1. p. 1-312. 
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Resumos Publicados em Anais de Congressos 

QUEIROZ, L. M. A.; FARIA, D. M. C. P. . Politicas públicas e desenvolvimento 

do turismo cultural: o exemplo das cidades brasileiras de Cachoeira e Ouro 

Preto. In: The Political Economy of Tourism, 2019, São Paulo. Anais do I 

ECOPOLTUR, 2019. 

Outras Publicações 

QUEIROZ, L. M. A.. Políticas Sociais e Trabalho nos ensaios monográficos da 

1a. turma do POSTERR. Cruz das Almas, 2020. (Prefácio, Pósfacio/Posfácio)>. 

Trabalhos Técnicos – entrevistas e mesas redondas 

QUEIROZ, L. M. A.. Museu vivo, Salvador é transformada em uma janela para 

o mundo. 2021. (Programa de rádio ou TV/Comentário).   

QUEIROZ, L. M. A.; PORTO, E. ; AZEVEDO, C. T. . Planejamento Público e 

Empresarial e Rebatimentos no Território: Experiências e Contexto Pós Covid 

19. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

QUEIROZ, L. M. A.; SILVA, A. M. ; SILVA., A. A. R. ; LUGO, D. . Exercício 

profissional e as mutações do mundo do trabalho. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Mesa redonda). 

SILVA, A. M. ; QUEIROZ, L. M. A. ; SILVA., A. A. R. . Dialogando o Serviço 

Social na UFRB no contexto da Pandemia. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Mesa redonda). 

QUEIROZ, LÚCIA MARIA AQUINO DE. São João: Prejuízos do 

Cancelamento. 2020. (Programa de rádio ou TV/Comentário).   

QUEIROZ, L. M. A.. São João: Prejuízos do Cancelamento. 2020. (Programa 

de rádio ou TV/Comentário).   

QUEIROZ, L. M. A.; FONTES, F. ; MARANHAO, C. ; ROJAS, G. A. . Os 

impactos do neoliberalismo na América Latina. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Mesa redonda). 

QUEIROZ, L. M. A.; SANTOS, I. . DESENVOLVIMENTO E QUESTÃO 

RACIAL. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

QUEIROZ, L. M. A.; LIMA, C. L. C. ; ALVES, J. ; FELIZ, D . Festejos Juninos: 

Impactos da COVID-19 e tradição. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa 

redonda). 

PORTO, E. ; QUEIROZ, L. M. A. ; AZEVEDO, C. T. . Planejamento Público e 

Empresarial e Rebatimentos no Território: Experiências e Contexto Pós Covid 
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19. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

QUEIROZ, L. M. A.; LIMA, C. L. C. . Quase 80% das festas privadas de São 

João perderam até R$ 100 mil em 2020. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Comentário). 

QUEIROZ, L. M. A.; LIMA, C. L. C. . Quase 80% das festas privadas de São 

João perderam até R$ 100 mil em 2020. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Comentário). 

Redes sociais, websites e blogs 

QUEIROZ, L. M. A.. Portal Bahia Contemporânea. 2020; Tema: Turismo na 

Bahia Contemporânea. (Site) 

Demais tipos de Produções Técnicas 

QUEIROZ, L. M. A.; LIMA, C. L. C. ; DANTAS, C. ; HAUBERT, A. ; GUERRA, 

C. M. ; CANEDO, D. ; SALGADO, J. ; NASCIMENTO, L. ; CAMPOS, L. G. ; 

CAMPOS, V. ; LIMA, T. ; CARVALHO, G. . Pesquisa Impactos da Covid-19 nos 

festejos juninos da Bahia. 2020. (Relatório de pesquisa). 

QUEIROZ, L. M. A.. Parecerista de trabalhos apresentados no Web Congresso 

Internacional Política Social, Serviço Social e Territórios. 2020. (Parecer em 

congresso internacional). 

A principal obra realizada no período solicitado foi a publicação Turismo 

Cultural e Desenvolvimento: Cachoeira & Ouro Preto, fruto de pesquisa em 

estágio pós-doutoral efetuada na Universidade Federal de Minas Gerais, com 

apoio financeiro do CNPQ, que buscou investigar, através da análise de redes 

sociais, as organizações sócio-culturais e turísticas das cidades de Cachoeira e 

Ouro Preto.  A segunda obra foi o artigo Turismo Cultural no Recôncavo 

Baiano: Panorama das Organizações de Cachoeira, Bahia, Brasil, publicado 

pela Revista Turismo em Análise, da Universidade de São Paulo (USP). A 

terceira foi a Pesquisa Impactos da Covid-19 nos festejos juninos da Bahia, 

cujo relatório foi publicado em 2020; a quarta foi o artigo Turismo cultural de 

Cachoeira e Ouro Preto: redes complexas e parcerias, publicado no livro 

Pesquisa em Turismo, Colaboração, Inovação e Interdisciplinaridade, fruto de 

seleção nacional, em 2020, publicado pela Editora Espaço Acadêmico e a 

quinta obra foi o artigo Turismo na Bahia Contemporânea, publicado em site 

sobre a Bahia na Contemporaneidade coordenado pelo Prof. Emir Sader.   
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Maurício Ferreira da Silva 

Artigos 

SILVA, Maurício Ferreira da; ALVES, A. E. . Golpe de Estado: o caminho da 

direita no Brasil. ACESSO LIVRE, v. I, p. 25-38, 2020. 

SILVA, Maurício Ferreira da; PASSOS, A. Q. S. . Representação Política da 

Bahia na Câmara dos Deputados: as elites do poder durante o regime militar. 

Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, 

v. 13, p. 132-149, 2020. 

OLIVEIRA, D. S. ; SILVA, Maurício Ferreira da . A dimensão ecnonômica das 

universidades públicas: aproximações do impacto econômico da experiência 

UFRB/ CAHL em Cachoeira. FORMADORES (CACHOEIRA), v. 12, p. 59-75, 

2019. 

SILVA, Maurício Ferreira da. Governo Temer: uma estratégia de retomada 

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

36, 2019. 

OLIVEIRA, B. M. ; SILVA, Maurício Ferreira da . A política de proteção social 

não contributiva: o caso do Programa Bolsa Família. Espaço Público - Revista 

de Políticas Públicas, v. IV, p. 01-11, 2019. 

SILVA, Maurício Ferreira da; NASCIMENTO, J. F. ; AVILA, H. D. D. . 

Neoliberalismo e restrição de direitos no Brasil: notas sobre mercantilização do 

ensino e reforma do Estado. HUMANIDADES & INOVAÇÃO, v. VI, p. 154-162, 

201 

Capítulo de Livros Publicados 

SILVA, Maurício Ferreira da. Eleição Indireta. [Verbete]. In: SOUZA, C. A. [et 

al.]. (Org.). Dicionário das Eleições. 1ed.Curitiba: Juruá, 2020, v. 1, p. 281-281. 

SILVA, Maurício Ferreira da. Prefeito Biônico. [Verbete]. In: SOUZA, C. A. [et 

al.]. (Org.). Dicionário das Eleições. 1ed.Curitiba: Juruá, 2020, v. 1, p. 560-560. 

SILVA, Maurício Ferreira da. Quarto Poder. [Verbete]. In: SOUZA, C. A. [et 

al.]. (Org.). Dicionário das Eleições. 1ed.Curitiba: Juruá, 2020, v. 1, p. 593-593. 

SILVA, Maurício Ferreira da. Representação Proporcional. [Verbete]. In: 

SOUZA, C. A. [et al.]. (Org.). Dicionário das Eleições. 1ed.Curitiba: Juruá, 2020, 

v. 1, p. 628-628. 

SILVA, Maurício Ferreira da; PASSOS, A. Q. S. . Senador Biônico. [Verbete]. 

In: SOUZA, C. A. [et al.]. (Org.). Dicionário das Eleições. 1ed.Curitiba: Juruá, 
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2020, v. 1, p. 655-655. 

CARVALHO, A. O. ; SILVA, Maurício Ferreira da . Aspectos do 

desenvolvimento local em Santo Antônio de Jesus-BA. In: Maria Inês Caetano 

Ferreira; Suzana Moura Maia; Nilson Weisheimer. (Org.). Estudos em 

Identidades, Desigualdades e Desenvolvimento. 1ed.Cruz das Almas: 

EDUFRB, 2020, v. 1, p. 203-220. 

Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congressos 

PASSOS, A. Q. S. ; SILVA, Maurício Ferreira da . Raça e representação 

política da Bahia na Câmara dos Deputados. In: VIII Seminário de Ciência 

Política e Relações Internaciuonais da UFPE, 2019, Recife. VIII Seminário de 

Ciência Política e Relações Internaciuonais da UFPE, 2019. 

O artigo “Neoliberalismo e restrição de direitos no Brasil: notas sobre a 

mercantilização do ensino e reforma do Estado” apresenta um debate acerca 

do papel adotado pelo Estado no desenvolvimento da educação como política 

social e o impacto do processo de mercantilização do ensino superior advindo 

da contarreforma neoliberal, contribuindo para o desaparecimento da educação 

como direito social. Por sua vez, o artigo “Governo Temer: uma estratégia de 

retomada conservadora no Brasil” analisou o governo interino de Temer à luz 

das premissas conservadoras e de adesão à visão mercadológica que 

marcaram sua atuação no período em que ocupou a Presidência da República, 

configurando uma condição de retrocesso e de fortalecimento dos preceitos 

conservadores de inspiração neoliberal que coabitam o cenário nacional desde 

a década de 1980. Já o artigo “Golpe de Estado: o caminho da direita no 

Brasil” resultou de pesquisa que demonstra a ação política orquestrada em 

torno do processo de impeachment de Dilma Rousseff e da ascensão de um 

governo interino de perfil conservador. Por fim, o artigo “A política de proteção 

social não contributiva: o caso do Programa Bolsa Família”, produzido em 

parceria com discente do programa, analisa o processo de implementação do 

sistema de proteção social não contributivo e universal no contexto brasileiro, 

com ênfase na política de transferência de renda proporcionada pelo programa 

Bolsa Família. 

 

Rosenária Ferraz de Souza 

Capítulo de Livros 
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SANTOS, L. M. S. ; SOUZA, Rosenaria Ferraz de . A mulher na sociedade de 

classes à brasileira: da escravidão à contemporaneidade. 1. ed. Cruz das 

Almas: EDUFRB, 2020. v. 13. 214p . 

Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos 

SANTOS, L. M. S. ; SOUZA, Rosenaria Ferraz de . 'Em Briga de Marido e 

Mulher a Gente Mete a Colher': direcionamentos ético-políticos da prática 

profissional do assistente social no enfrentamento da violência doméstica. In: 

Congresso Brasileiro de Serviço Social, 2019, Brasília - DF. Ètica, Direitos 

Humanos e Serviço Social, 2019. 

SANTOS, L. M. S. ; SOUZA, Rosenaria Ferraz de . Uma Reflexão Teórica 

sobre a Categoria Trabalho e o Serviço Social. In: Encontro Nacional de 

Pesquisas e Estudos sobre Marx, 2019, Recife - PE. Trabalho, Direitos e Lutas 

Sociais, 2019. 

Trabalhos técnicos 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de. Parecerista do Web Congresso Internacional: 

Política Social, Serviço Social e Territórios. 2020. 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de. Coordenação de GT do Web Congresso 

Internacional: Políticas Sociais, Serviço Social e Territórios. 2020. 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de; Durães, Bruno. ; SOARES, Rosana . Lutas 

sociais, marxismo e resistência na contemporaneidade. 2019 

Entrevistas, Mesas Redondas e outros 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de; BAOR, Josimara Delgado. ; Durães, Bruno. ; 

Kubic, Maíra ; SANTOS, L. M. S. . O avesso do mesmo lugar: trabalho, gênero 

e direitos humanos. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de; SOARES, L. S. . Entre o passado e o presente: 

conservadorismos e resistências no Serviço Social brasileiro. 2020. (Programa 

de rádio ou TV/Mesa redonda). 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de; Durães, Bruno. ; FARAGE, E. . Capitalismo, 

neoliberalismo, trabalho e direitos na Pandemia. 2020. (Programa de rádio ou 

TV/Mesa redonda).   

SOUZA, R. F. ; Durães, Bruno. ; BARROS, R. ; NOGUEIRA, F. ; Godinho, Luis 

Flávio. ; SOUZA, Rosenaria Ferraz de . Capitalismo, questão racial, gênero e 

pandemia. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

SOUZA, Rosenaria Ferraz de; Brandão, Simone ; GONCALVES, G. ; 
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SANTOS, S. M. . Universidade, Gênero, Sexualidade e Diversidade no 

contexto de pandemia. 2020. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).   

SOUZA, Rosenaria Ferraz de. O feminicídio na Bahia. 2019. (Programa de 

rádio ou TV/Entrevista).   

A professora Rosenária Ferraz de Souza, possui a sua produção voltada ao 

debate sobre gênero e feminismo, tendo destaque nas seguintes produções: A 

mulher na sociedade de classes à brasileira: da escravidão à 

contemporaneidade e 'Em Briga de Marido e Mulher a Gente Mete a Colher': 

direcionamentos ético-políticos da prática profissional do assistente social no 

enfrentamento da violência doméstica, ambos em parceria com a sua 

orientanda no POSTERR. 

 

Silvia de Oliveira Pereira 

Livro  

AVILA, H. D. D. (Org.) ; NASCIMENTO, J. F. (Org.) ; PEREIRA, S.O. (Org.) . 

Política Social e Territórios. 1. ed. Cruz das Almas: EDUFRB, 2020. v. 1. 214p . 

Capítulo de Livro 

OLIVEIRA, J. S. ; PEREIRA, S.O. . Serviço Social e Gênero: invisibilidades, 

opacidades e desvelamentos. In: Heleni Duarte Dantas de Ávila, Jucileide 

Ferreira do Nascimento, Silvia de Oliveira Pereira. (Org.). Política Social e 

Territórios. 1ed.Cruz das Almas: EDUFRB, 2020, v. 1, p. 57-76. 

Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congressos 

PEREIRA, S.O.; SANTOS, D. N. ; DIAS, F.S. . POLÍTICA SOCIAL E 

SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS (SCZV): UMA ANÁLISE A PARTIR 

DO ESPIN DE 2015. In: 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde, 2019, João Pessoa. Igualdade nas diferenças: 

enfrentamentos na construção compartilhada do bem viver e o SUS, 2019. 

OLIVEIRA, N.N.C. ; BARBOSA, E,C.S.S. ; SANTOS, S.A.S. ; ROCHA, M. 

R.; PEREIRA, S.O. . CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO A 

EDUCAÇÃO: UM PANORAMA DE DUAS CIDADES DO RECÔNCAVO DA 

BAHIA.. In: 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 

2019, João Pessoa. Igualdade nas diferenças: enfrentamentos na construção 

compartilhada do bem viver e o SUS, 2019. 

Assessoria e consultoria 

http://lattes.cnpq.br/4951599371231579
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PEREIRA, Silvia de Oliveira. Projeto Vozes unidas pela vida. 2020. 

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia 

PEREIRA, Silvia de Oliveira; LIMA, A.K. . O Brasil na América Latina. 2010. 

(Programa de rádio ou TV/Mesa redonda). 

A coorganização do livro Políticas Sociais e Territórios, publicado pela 

EDUFRB em 2020,  constitui um relevante passo na trajetória acadêmica por 

se tratar de uma obra que ancorada nas bases teórico-metodológicas do 

Serviço Social dialoga com debates emergentes e seminais sobre política 

social e territórios. Neste livro, o capítulo em cooautoria com a discente Jamile 

Oliveira intitulado Serviço Social e Gênero: invisibilidades, opacidades e 

desvelamentos destaca o debate teórico sobre a categoria gênero no Serviço 

Social. Em 2019, o resumo expandido Política Social e Síndrome 

Congênita do Zika Vírus (SCZV): uma análise a partir do ESPIN de 2015, 

publicado e apresentado no 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde em João Pessoa -PB, é representativo de uma debate 

relevante sobre políticas sociais e segmentos vulnerabilizados, especificamente 

as pessoas com deficiência.  

 

Simone Brandão Souza 

Livro publicados 

SOUZA, Simone Brandão; SAUNDERS, T. L. (Org.) ; RODRIGUES, M. M. 

(Org.) ; IPOLITO, J. (Org.) ; OLIVEIRA, J. (Org.) ; BARROS, B. (Org.) . 

Kuírlombo Epistemologies CRGS Special Issue on Genders and Sexualities in 

Brazil. 1. ed. Trindade: The University of the West Indies, 2020. v. 1. 256p . 

SOUZA, Simone Brandão; BENEVIDES, B. (Org.) ; PERREGIL, F. (Org.) ; 

FERREIRA, G. G. (Org.) ; PIRES, L. (Org.) ; BULGARELLI, L. (Org.) ; 

PASSOS, M. C. A. (Org.) . Não existe cadeia Humanizada! Estudo sobre a 

população LGBTI+ em privação de liberdade. 1. ed. Brasilia: Distrito Drag, 

2020. v. 1. 18p . 

SOUZA, Simone Brandão; SOARES, M. R. (Org.) ; FARIA, T. (Org.) . 

Lesbianidades Plurais: outras produções de saberes e afetos. 1. ed. Simões 

Filho: Devires, 2019. v. 1. 174p . 

SOUZA, Simone Brandão; SOARES, M. R. (Org.) ; FARIA, T. (Org.) . 

Lesbianidades Plurais: abordagens e epistemologias sapatonas. 1. ed. Simões 
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Filho: Devires, 2019. v. 1. 160p 

Capítulo de livros 

SOUZA, Simone Brandão; BRUNO, J. S. . Diversidade e direitos humanos: 

por uma pedagogia da diferença. In: Everson Meireles; Luciana Alaide Alves 

Santana. (Org.). Diversidade e Inclusão ba Educação: Pesquisa e formação de 

professores. 1ed.Cruz das Almas: UFRB, 2019, v. 1, p. 88-102. 

SOUZA, Simone Brandão; BRUNO, J. S. . Compreensão e afirmação das 

identidades de genero , sexuais e étnico-raciais entre mulheres que se 

relacionam afetivamente e sexualmente com mulheres na prisão. 

Lesbianidades Plurais: abordagens e epistemologias sapatonas. 1ed.Simões 

Filho: Devires, 2019, v. 1, p. 38-48. 

SOUZA, Simone Brandão. Aqui a gente fica mais livre né? É livre de um lado 

e presa do outro?: subversões de gênero e sexualidade entre mulheres negras 

que se relacionam afetiva e sexualmente com mulheres na prisão. In: 

Guilherme Gomes Ferreira; Caio Cesar Klein. (Org.). SEXUALIDADE E 

GÊNERO NA PRISÃO LGBTI+ E SUAS PASSAGENS PELA JUSTIÇA 

CRIMINAL. 1ed.Salvador: Editora Devires., 2019, v. 1, p. 294-309 

Outras publicações bibliográficas 

SOUZA, Simone Brandão; SOARES, M. R. ; FARIA, T. . Lesbianidades 

Plurais: outras produções de saberes e afetos. Simões Filho/salvador, 2019. 

(Prefácio, Pósfacio/Prefácio)>. 

SOUZA, Simone Brandão; SOARES, M. R. ; FARIA, T. . Lesbianidades 

Plurais: abordagens e epistemologias sapatonas. Simoes Filho/ Salvador, 

2019. (Prefácio, Pósfacio/Prefácio)> 

Redes sociais, websites e blogs 

SOUZA, Simone Brandão; DUARTE, M. J. . LESBIANIDADES E 

PERSPECTIVAS SAPATÔNICAS. 2020; Tema: LESBIANIDADES E 

PERSPECTIVAS SAPATÔNICAS. (Rede social). 

SOUZA, Simone Brandão; MARQUES, F. ; SILVA, C. ; RODOVALHO, R. . 

Encontro com autores e autoras: textos e debates - Simone Brandão Souza. 

2020; Tema: Aqui a gente fica mais livre né? É livre de um lado e presa do 

outro?: subversões de gênero e sexualidade entre mulheres negras que se 

relacionam afetiva e sexualmente com mulheres na prisão.. (Rede social). 

Considerando as principais obras produzidas durante os anos de 2019 e 2020, 
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podemos destacar as  04 (quatro) de  maior relevância, no referido período: os 

livros  “Lesbianidades Plurais: outras produções de saberes e afetos” e 

“Lesbianidades Plurais: abordagens e epistemologias sapatonas” e o 

capítulo intitulado “Aqui a gente fica mais livre né? É livre de um lado e 

presa do outro?: subversões de gênero e sexualidade entre mulheres 

negras que se relacionam afetiva e sexualmente com mulheres na prisão” 

do livro “Sexualidade e gênero na prisão LGBTI++ e suas passagens pela 

justiça criminal”, todos produzidos em 2019. Já no ano de 2020, podemos 

destacar a publicação internacional “Kuírlombo Epistemologies CRGS 

Special Issue on Genders and Sexualities in Brazil”., da Caribbean Review 

of Gender Studies publicada pela  The University of the West Indies, 

universidade caribenha sediada no país de Trinidad y Tobago. 

 

 

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades 

de formação no Programa. 

O programa foi implantado em março de  2019 e, em decorrência disso não 

temos ainda dissertações defendidas, no entanto, todos os discentes da turma 

2019 já qualificaram os seus projetos observando o prazo estabelecido para 

cumprimento dessa etapa.  

As defesas das dissertações estavam com previsão para serem concluídas até 

março de 2020, entretanto com a pandemia da COVID-19, houve necessidade 

de alteração dos projetos e, particularmente das metodologias de pesquisa, o 

que por certo irá atrasar a fase de defesa e conclusão do mestrado. 

A turma com ingresso em 2020.1, teve atraso no início da Pandemia com a 

suspensão das atividades, porém espera-se que com a retomada do semestre 

letivo os prazos sejam retomados, até porque muitos discentes já foram 

adaptando seus projetos a nova condição do distanciamento social e desta 

forma utilizando metodologias virtuais para as pesquisas. 

 

2.5.1. Percentual de orientações em andamento dos docentes 

permanentes, somados as turmas de 2019.1 e 2020.1:  

 



a) Dois professores com três orientandos – 01 da turma de 2019.1 e 02 da 

turma de 2020.1; 

b) Duas professoras com um orientando – ambos da turma de 2020.1; 

c) Seis professores com dois orientandos – 01 da turma de 2019.1 e 01 da 

turma de 2020.1. 

 

Com relação aos docentes colaboradores, apenas o professor lotado na 

UFRB está com um orientando, oriundo da turma de 2020.1. 

A divisão de orientandos por orientadores leva em conta afinidade da temática 

dos discentes com as pesquisas dos docentes; disponibilidade do docente e 

escolha dos discentes. 

Percentual de orientações (TCC; IC) em andamento dos docentes 

permanentes: No decorrer do ano de 2020 todos (100%) dos docentes 

permanentes atuaram como orientadores de TCC ou de Iniciação científica. 

Percentual de docentes permanentes com atividades na graduação: No 

decorrer do ano de 2020 todos (100%) os docentes permanentes ofertaram 

componentes curriculares na graduação e desenvolveram ações de pesquisa e 

extensão na graduação.  

Na Pós-graduação o percentual de docentes permanentes envolvidos 

com disciplinas foi de 80% no ano de 2020 e dentre os colaboradores, um 

professor ministrou um componente. O colegiado do curso adotou a 

metodologia de, em alguns casos, dois professores dividirem a disciplina, o que 

foi avaliado como positivo tanto pelo corpo docente como discente. 

 

 

2.5.2- Participação em grupos e ou redes de pesquisa:  

Grupos e redes de pesquisa que os docentes do corpo permanente do 

POSTERR participam:  

1. Professora Dyane Brito Reis participa do grupo de pesquisa Raça e 

Democracia nas Américas – Rede de Pesquisadores/as Negros/as Brasil 

e EUA; participa do Grupo A Cor da Bahia – Programa de Pesquisa e 

Formação em Relações Raciais, Cultura e Identidade Negra na Bahia – 



discente do POSTERR envolvida – Aryelle Miranda; vice-líder do Grupo 

de Pesquisa Observatório de Política Social e Serviço Social – OPSS . 

 

2. Professor Luís Flávio Reis Godinho – Liderança do Grupo de Pesquisa 

Educação, Sociedade e Diversidade (GPESD);  

 

3. Professor Bruno José Rodrigues Durães – membros do Grupo de 

Estudos e Pesquisas Marxistas – GEPM, com participação da discente 

do POSTERR Lorena Neris; membro do Grupo de Pesquisa do 

CRH/UFBA – Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades – 

Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social; membro do grupo de 

pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses – GEMT/UNICAMP; 

membro do Grupo de Pesquisa da Unifal/MG – Filosofia, História Teoria 

Social. 

 

4. Professora Lúcia Maria  Aquino de Queiroz – Participa do Observatório 

da Economia Criativa da Bahia – OBEC/BA – envolvendo pesquisadores 

da UFBA, UNEB e UFRB; Participo do Observatório da Economia 

Criativa da Bahia, coordenando a pesquisa Impactos da Covid nos 

Festejos Juninos da Bahia e  Impacto da Covid nas Comunidades 

Quilombolas do Recôncavo Baiano. Em ambas trabalho com Taís Lima, 

discente de Serviço Social da UFRB; Líder dos seguintes grupos de 

pesquisa: Desenvolvimento Regional, Políticas Sociais, Turismo e 

Cultura. Nesse grupo atua a discente de Serviço Social da UFRB Tais 

Lima; Trabalho, Formação Profissional e Serviço Social - nesse grupo as 

discentes de Serviço Social da UFRB Caroline dos Santos 

Lima; Catharina Fernandes Alves; Gabriele Ribeiro Queiroz; Raisa Silva 

Cruz e  Saene Santos Silva 

 

5. Professora Silvia de Oliveira Pereira - Lider do Grupo de Pesquisa 

Observatório de Política Social e Serviço Social – OPSS, Participam do 



grupo as Professoras Dyane Brito Reis e as discentes do POSTERR 

Aryelle Miranda; Jamile Oliveira, Jéssica Andrade e Najara Amaral.  

 

6. Professora Heleni Duarte Dantas de Ávila – Líder do Grupo de Estudos 

e Pesquisa Cidadania, Política Social e Serviço Social – CIPOSS; 

professora Jucileide Nascimento é a vice-líder. Discentes do POSTERR 

envolvidos: Jéssica Bastos Sampaio; Marcos Oliveira de Jesus e Jamile 

Fernanda Oliveira; Membro do Grupo de Pesquisa – Estruturas de 

Governança e Desenvolvimento Territorial da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – com pesquisadores da 

UFRB/POSTERR; UFBA; UEFS; membro do GTP Movimentos Sociais 

da ABEPSS. 

 

7. Professor Maurício Ferreira da Silva – Líder do Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Política e Sociedade - GEPPS/UFRB; membro da Rede 

Brasileira de Estudos sobre Cidades Médias - REDBCM/UFPE. 

 

8. Professora Jucileide Ferreira do Nascimento – Líder do Grupo de 

Estudos e Pesquisa Territórios, Movimentos, Política Social e Serviço 

Social – TEMPOSS – participam deste grupo a professora Heleni Duarte 

Dantas de Ávila – vice Líder e os discentes  do POSTERR Sara Spínola 

e Eliane Azevedo;  Membro do Grupo de Pesquisa – Estruturas de 

Governança e Desenvolvimento Territorial da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – com pesquisadores da 

UFRB/POSTERR; UFBA; UEFS; membro da Comissão Coordenadora 

do Grupo Temático de Pesquisa, Política Social e  Serviço Social da 

ABEPSS. 

 

9. Professor Bruno Durães  E Professora Rosenária Ferraz de Souza são 

membros do Projeto de Extensão – Canal no Youtube – Trincheiras de 

Ideias – projeto UFRB/UFBA e UFFS; 



10. Professora Heleni Duarte Dantas de Ávila e Professora Jucileide Ferreira 

do Nascimento (coordenadoras), discentes Jéssica Bastos Sampaio, 

Sara Spínola e Marcos Oliveira de Jesus são membros do Projeto de 

Extensão – POSTERR na quarentena – Canal no YouTube do 

POSTERR; 

 

11. Professora Georgina Gonçalves dos Santos – membro dos seguintes 

grupos de pesquisa: Observatório da Vida Estudantil – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA;  membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa 

em Educação Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro.          

                                                         

12. Professora Rosenária Ferraz de SOUZA – membro do NUSSRADIR – 

Núcleo Interdisciplinar sobre Religiosidades, Raça e Direitos 

Humanos, UFF-Niterói; membro do Grupo de Pesquisa sobre 

Desigualdades Sociais, Políticas Públicas e Serviço Social, UFBA; Vice 

Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas -GEPM, UFRB; Líder 

do  grupo de pesquisa Natureza, Ontologia Social e Serviço Social – 

NATOSS, com participação das discentes do POSTERR: Thainá 

Santana, Luise Maria Santos, Kamila Araújo, Ezilda Barreto e Lorena 

França.  

 

13. Professora Simone Brandão Souza – Líder do LES - UFRB - Laboratório 

de Estudos e Pesquisas em Lesbianidade, Gênero, Raça e 

Sexualidades, com participação das discentes do POSTERR: 

Martharluam Conceição da Silva e  Luísa Lopes Cardoso Lacerda; 

membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e 

Sexualidades - (NuCuS - UFBA). 

 

 

2.5.3 – Percentual de docentes permanentes que envolvam discentes em 

projetos de pesquisa: todos (100%) os docentes permanentes incluíram 

discentes do programa em projetos de pesquisa que desenvolvem no ano 

de 2020.  



Em decorrência da pandemia foram lançadas novas estratégias de 

ensino e pesquisa para fomentar maior adesão e envolvimento de docentes e 

discentes do programa, o colegiado aprovou ações no formato não presencial 

utilizando as plataformas digitais disponíveis na UFRB.  

Através das plataformas digitais da UFRB e da criação do Canal do 

Yutube do Programa, possibilitou a realização de intercâmbios importantes, 

tanto com a graduação em Serviço Social, como com outros programas de 

Pós-Graduação da UFRB, como de outras Universidades brasileiras.  

A seguir seguem algumas das iniciativas realizadas pelo POSTERR:   

 

1. Realização em novembro do I Web Congresso Internacional Política 

Social, Serviço Social e Territórios, contando com a participação de 

todo o corpo docente e discente. Os docentes coordenaram mesas, 

foram pareceristas de trabalhos inscritos no evento; os discentes 

atuaram nas inscrições, nos envios de correspondência e apresentação 

de trabalhos.  Esse evento contou com a participação de pesquisadores 

nacionais e internacionais cujos estudos estão inseridos na área do 

Serviço Social, Política Social e Territórios. O evento foi de âmbito 

internacional, contando com mais de mil inscritos de brasileiros, latino-

americanos, portugueses e angolanos. Os trabalhos foram apresentados 

oralmente através de plataforma virtual, com 18 grupos temáticos e 

cerca de 10 apresentações por grupo. As palestras e mesas redondas 

coordenadas por docentes do POSTERR/UFRB, contando   

pesquisadores e docentes convidados(as) de outras instituições de 

ensino do Brasil, da América Latina, Europa e África. Dentre os 

conteúdos foram abordados temas contemporâneos importantes para o 

Serviço Social brasileiro, para as Políticas Sociais e sua relação com os 

Territórios em um contexto de neoconservadorismo, a saber: Políticas 

Sociais no Brasil Contemporâneo; Trabalho, Direitos Humanos; 

Neoliberalismo, Estado e Sociedade Civil; Territórios e Movimentos 

Sociais; Impactos Econômicos, Políticos e Sociais da COVID-19, etc. O  

destaque para esse evento decorre do expressivo número de 

participantes inscritos, com recebimento de certificados fornecidos pela 

Pró Reitoria de Extensão da UFRB e  visualizações através da TV 



UFRB.  Tudo ocorreu de forma interativa e participativa, rompendo 

assim as barreiras físicas e promovendo a integração de discentes e 

docentes do POSTERR/UFRB, pesquisadores e docentes 

convidados(as) de outras instituições de ensino do Brasil, da América 

Latina, Europa e África. Todo o conteúdo está disponível no canal do 

Youtube da Web TV UFRB (link acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0tteN8x8jw&ab_channel=TVUFRB)  

 

2. Ciclo de lives POSTERR na Quarentena: O projeto teve como objetivo 

principal debater questões acerca do Serviço Social, Políticas Sociais e 

Territórios, expondo temas importantes para o cenário político brasileiro 

na atualidade, correlacionando os impactos e repercussões da crise 

sanitária causada pelo COVID-19 em diferentes territórios. Os debates 

ocorreram em formato de palestras virtuais com cera de duas horas de 

duração transmitidas pelo canal do YouTube do POSTERR, criado para 

este fim. Foram realizadas 27 lives (entre maio e dezembro de 2020). O 

planejamento e execução contou com a participação da coordenação e  

discentes do POSTERR,  todas as lives foram mediadas por discentes,  

docentes do POSTERR e da graduação em Serviço Social. As temáticas 

dos debates tinham relação com as pesquisas desenvolvidas pela 

comunidade do POSTERR e também temas relevantes e 

contemporâneos presentes no cenário atual. A seguir alguns dos temas 

abordados nas lives: Capitalismo, questão racial, gênero e pandemia; 

Serviço Social na Educação: debates contemporâneos; A expansão 

chinesa e os reflexos no Brasil e Mercosul; A luta é para que nossos 

consigam caminhar livremente; A política de Previdência Social e o 

acesso aos direitos diante do COVID-19; Assistência Social, Renda 

Básica e Trabalho profissional: diante da COVID-19; A violência contra a 

mulher em tempos de Pandemia; Capitalismo, Trabalho e Direitos em 

tempos de pandemia; Direitos para todos? A luta da população em 

situação de rua pelo acesso a direitos; Festejos Juninos: Impactos da 

COVID-19 e tradição; Fundo Público e Política Social em tempos de 

pandemia; Liberação ou legalização? O que tem por trás da ideologia 

proibicionista?; O Ensino não presencial e os desafios para docentes e 

https://www.youtube.com/watch?v=G0tteN8x8jw&ab_channel=TVUFRB


discentes no CAHL/UFRB; Organização da Classe Trabalhadora em 

tempos de pandemia; Pandemia, Controle Social e Povos Indígenas; 

Pessoa com deficiência, Política Social e Capacitismo que invisibilidade 

é essa?; Por onde anda a garantia de direitos para a população 

LGBTQI+ no contexto da pandemia?; Questão urbana e racismo: 

moradia popular e luta por uma cidade menos excludente; Serviço Social 

brasileiro e a luta histórica em defesa dos direitos humanos; Uso 

Medicinal da Cannabis: um debate necessário. Hoje o canal conta com 

615 pessoas inscritas, e algumas lives já obtiveram mais de 770 

visualizações (link para acesso acesso: 

https://www.youtube.com/channel/UCokWYp7L14bpBICxG8fqX8Q).  

 

3. Realização de minicurso, logo no início da suspensão das atividades 

presenciais, com escopo de manter os discentes com vinculação com o 

programa. O minicurso intitulado: Política Social, conhecer para 

enfrentar, foi pensado como forma de debater as políticas sociais na 

pandemia, particularmente em um momento em que estava tudo novo e 

pouco se conhecia acerca da situação. Muitas dúvidas, insegurança e 

medo por parte de todos.  

4. Publicação de e-book Política Social e Territórios  com artigos de 

docentes e discentes do POSTERR pela editora UFRB. Suas seções  

estão divididas por linhas de pesquisa do programa (seção I Linha 1 

Políticas Sociais, Territórios e Estado e,  na seção II os textos da Linha 2 

Trabalho, Direitos e Serviço Social. O e-book contém textos que 

abordam a realidade social e suas contradições, evidenciando as 

expressões da questão social, política social e territórios, com os temas: 

desigualdades raciais; gestão do trabalho no Sistema Único de 

Assistência Social; serviço social e gênero; mulheres em situação de 

rua; assistência estudantil; trabalhos, direitos e vulnerabilidade social; 

trabalho uberizado e por aplicativo na pandemia; mulheres na sociedade 

de classes a brasileira e sexualidade como política de educação 

emancipatória. Esta publicação demonstra um engajamento social e 

coaduna com os objetivos do POSTERR, apontando para defesa de 

https://www.youtube.com/channel/UCokWYp7L14bpBICxG8fqX8Q


uma outra ordem societária, livre de exploração e opressão. Disponível 

para download  no site https://www.ufrb.edu.br/editora/titulos-

publicados).  
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3. Impacto na sociedade 
 

3.1 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da 
natureza do Programa 

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

POSTERR, vem se consolidando na área do Serviço Social, particularmente no 

interior do Estado, o que pode ser verificado pela qualidade das pesquisas 

desenvolvidas pelos discentes e pela procura de assistentes sociais por 

informações, demonstrando interesse em participar da seleção do Programa. O 

corpo docente do mestrado vem sendo convidado para palestras, elaboração 

de prefácio, construção de livros, artigos, dentre outras produções, com 

colegas de outras universidades, reconhecendo a importância do Mestrado.   

No ano de 2020, dada crise sanitária instalada mundialmente todos os 

processos formativos e interventivos realizados pelo programa ocorreram de 

forma não presencial.  A UFRB, assim como as demais Universidades, por 

medidas de segurança, aderiu ao Ensino Remoto Emergencial – ERE, assim, 

foi necessário um processo de adaptação a nova modalidade de ensino e, para 

isso a UFRB realizou processos formativos com o corpo docente. 

O Programa, preocupado com o período em que ocorreu uma parada 

nas atividades, realizou um minicurso com os discentes ingressantes em 

2020.1, com o objetivo de instrumentalizar os estudantes para a intervenção 

nas expressões da questão social. Os debates, nesta atividade formativa 

transcorreram em torno das políticas sociais e a sua relação com a Covid-19. 

Houve, neste minicurso, a escolha de quatro eixos estruturantes: a) papel do 

Estado frente as políticas sociais; b) direitos dos usuários dos serviços públicos 

e privados; c) exercício da cidadania no Capitalismo brasileiro; c) controle 

social/democrático. 

Dentre as cinco experiências de maior impacto para a produção 

intelectual na área de Serviço Social realizadas pelo POSTERR destacamos:  

1- Web Congresso Internacional Política Social, Serviço Social e 

Território, no qual todo o corpo docente e discente participou 



ativamente, com apresentação de trabalhos; avaliando os trabalhos a 

serem apresentados no Congresso; atividades de monitoria/logística; 

coordenação de atividades mesas redondas, grupos de trabalho), dentre 

outras durante toda a realização do Congresso. Este evento contou com 

a participação de pesquisadores nacionais e internacionais cujos 

estudos estão inseridos na área de Serviço Social. O evento foi de 

âmbito internacional, contando com apresentação de cento e vinte e oito 

(128) trabalhos orais, dezoito (18) grupos temáticos de trabalhos, na 

modalidade virtual, através da TV UFRB.  Nas palestras e mesas 

redondas proferidas no evento, além dos membros do POSTERR/UFRB, 

também contamos com pesquisadores e docentes convidados (as) de 

outras instituições de ensino do Brasil (UFBA; UNICAMP; UNESP e 

UFF), da América Latina (Uruguai); Europa (Portugal) e África (Angola). 

Dentre os conteúdos foram abordados temas contemporâneos 

importantes para o Serviço Social, brasileiro e para as Políticas Sociais e 

Territórios em um contexto de neoconservadorismo. O evento contou 

com a participação de mais de mil inscritos.   

2- Ciclo de lives POSTERR na quarentena: O projeto teve como objetivo 

principal debater Serviço Social e Políticas Sociais e temas importantes 

para o cenário político brasileiro na atualidade, correlacionando os 

impactos e repercussões da crise sanitária causada pelo Coronavirus 

COVID-19 em diferentes territórios. Os debates ocorreram em formato 

de palestras virtuais com cerca de duas horas de duração transmitidas 

pelo canal do YouTube do POSTERR, criado para este fim, foram 

realizadas 27 lives (maio a dezembro). O planejamento e execução 

contou com a participação da coordenação e  discentes do POSTERR,  

todas as lives foram mediadas por discentes ou docentes do POSTERR 

e da graduação em Serviço Social, cujos temas possuem relação com 

os objetos de estudos das dissertações e das pesquisas desenvolvidas 

no âmbito do programa. Hoje o canal conta com 615 pessoas inscritas, e 

algumas lives já obtiveram mais de 770 visualizações;  



3- Publicação de e-book Política Social e Territórios  com artigos de 

docentes e discentes do POSTERR pela editora UFRB. Suas seções  

estão divididas por linhas de pesquisa do programa, seção I Linha 1 

Políticas Sociais, Territórios e Estado e,  na seção II os textos da Linha 2 

Trabalho, Direitos e Serviço Social. O e-book contém textos que 

abordam a realidade social e suas contradições, evidenciando as 

expressões da questão social, política social e territórios, com os temas: 

desigualdades raciais; gestão do trabalho no Sistema Único de 

Assistência Social; serviço Social e gênero; mulheres em situação de 

rua; assistência estudantil; trabalhos, direitos e vulnerabilidade social; 

trabalho uberizado e por aplicativo na pandemia; mulheres na sociedade 

de classes a brasileira e sexualidade como política de educação 

emancipatória. Esta publicação demonstra um engajamento social e 

coaduna com os objetivos do POSTERR, apontando para defesa de 

uma outra ordem societária, livre de exploração e opressão. Disponível 

para download  no sitio eletrônico da editora da UFRB. Salientamos 

ainda, que os artigos que compõem o livro, refletem as pesquisas 

desenvolvidas no Programa. 

4- Publicações conjuntas com docentes de outras universidades, tais 

como  a  Universidade Católica do Salvador; Universidade Federal do 

Tocantins; Universidade Federal da Bahia e outras. Os docentes e 

discentes do programa também participaram de palestras em parceria 

com professores de outras Universidades do país (UFBA; UFT; UFJF; 

UFMT; UNB;UFRB; UERJ; UFF, dentre outras), essas informações 

detalhadas estão nos dados quantitativos do programa no item que trata 

da produção docente;  

5- Publicação de artigos de docentes e discentes  em periódicos na 

área de serviço social e áreas afins, exemplificando os seguintes:  artigo 

publicado no caderno CRH/UFBA, pelo professor Bruno Durães; artigo 

na revista HUMANIDADES & INOVAÇÃO, da Universidade Estadual do 

Tocantins da professora Dyane Reis; organização de livro em parceria 

com professores da UFBA e deitado pela EDUFBA, professora Georgina 



Gonçalves; artigo na revista eletrônica REDES (SANTA CRUZ DO SUL. 

ONLINE), com participação das professoras Heleni de Ávila, Jucileide 

Nascimento, da discente Jéssica Sampaio, em parceria com professoras 

da UCSAL; artigo publicado na revista HUMANIDADES & INOVAÇÃO, 

Universidade Estadual do Tocantins, de autoria das professoras 

Jucileide nascimento, Heleni de Ávila e Professor Maurício Silva;  

publicação internacional, Journal of Tourismo and Heritage Research, 

professora Lúcia Aquino; publicação no Cuadernos de Política Exterior 

da Argentina, professor Mauricio Silva; apresentação de trabalho e 

publicação de artigo no Encontro Nacional de Pesquisas e Estudos 

sobre Marx, 2019, Recife – PE, professora Rosenária Ferraz em 

parceria com a mestranda Luise Santos; organização de livro, 

professora Silvia Pereira, em parceria com mais duas professoras do 

POSTERR; organização de livros em parceria com professores da UFBA 

e outras universidades, professora Simone Brandão. 

Ressaltamos que todos estes trabalhos, foram citados apenas como 

exemplo, pois já foram referendados em outros itens do Coleta CAPES, bem 

como estão presentes na parte quantitativa das produções docentes. 

Todas as cinco produções aqui destacadas materializam o caráter inovador 

da produção intelectual em função da natureza do Programa e ao mesmo 

tempo  publicizam a realidade territorial na qual o programa está inserido sem 

perder de vista a totalidade das expressões da questão social que impactam o 

acesso aos direitos de cidadania.  

   
 
3.2. Impacto econômico, social e cultural do Programa  
 

Apesar da mudança, radical da forma de interação entre o Programa e 

os discentes e as atividades cotidianas da relação ensino/aprendizagem, o 

POSTERR conseguiu avança em alguns pontos. Inicialmente ocorreram 

algumas dificuldades de adaptação a forma de convivência e relação imposta 

pela pandemia causada pelo novo Coronavirus, com o distanciamento social e 

a implementação das atividades Remotas Emergenciais.  



Antes este cenário, a coordenação buscou criar estratégias de 

aproximação com os discentes no período em que o semestre foi suspenso, a 

primeira atividade foi um minicurso acerca das políticas sociais, com o escopo 

a instrumentalizar os mestrandos acerca de direitos sociais inscritos nas 

políticas sociais e sua relação com o cenário pandêmico. Foram realizadas 

lives em canal do YouTube, em parceria com outras universidades, 

movimentos sociais e pessoas ligadas ao cenário da cultura, como por exemplo 

os impactos da Covid nos festejos Juninos.  

Paralelo a estas atividades, em parceria com discentes da graduação, o 

programa realizou atividades de extensão englobando temas como: gênero, 

feminicídio e papel da mulher na sociedade. Este projeto estabeleceu relação 

com uma ONG de proteção as mulheres vítimas de violência com sede no 

município de Cruz das Almas, com a coordenação da professora Jucileide 

Ferreira do Nascimento. A outra atividade de extensão teve o nome de 

EducaSUS, que ministrou cursos informando acerca do Sistema Único de 

Saúde, envolvendo lideranças comunitárias da Região do Recôncavo e 

envolvendo discentes da graduação e da Pós-graduação, coordenação da 

professora Heleni de Ávila.  

Também contamos com a participação dos professores do Mestrado nas 

lives realizadas pelo curso de graduação em Serviço Social e licenciatura em 

ciências sociais. Destacamos, ainda o canal Trincheira de Ideias que conta 

com a participação de dois professores do POSTERR, professora Rosenária 

Ferraz e professor Bruno Durães. 

Todas as atividades citadas envolvem discentes e docentes da Pós-

graduação, da graduação, pessoas da comunidade do Recôncavo da Bahia, 

pesquisadores de outras universidades, tanto da Bahia como de outros estados 

do Brasil, demonstrando envolvimento com a região e com outras instituições 

de pesquisa e produção de conhecimento, sempre com temas atuais, 

relevantes e que contribuíram com a formação daqueles que assistiram ou 

participaram de forma mais efetiva das atividades citadas.  

 

3.3. Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade 
do Programa.  
 
O POSTERR, conta com os convênios internacionais da própria UFRB 



Portugal 
 Instituto Politécnico de Bragança; 
 Universidade de Évora; 
 Universidade do Minho; 
 Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro; 
 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 
 Agrosup Dijon; 
 École Nationale Supérieure dês Sciences Agronomiques de Bordeaux 

Aquitaine. 

 

Honduras 
 Escuela Agrícola Panamericana - Zamorano. 

 

Cuba 
 Universidade de Camaguey; 
 Universidade de Havana; 
 Universidade de Artemisa. 

 

Angola 
 Instituto Superior Politécnico de Kwansa Sul. 

 

Moçambique 
 Universidade Pedagógica de Moçambique; 
 UniZambeze. 

https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Bragana.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Evora.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Minho.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/TrsosMontes.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Coimbra.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Chapingo.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Mondragon.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Compostela.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Murcia.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Bayreuth.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Universidade-de-Concepcion.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/AgrosupDijon.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/BordeauxSciencesAgro.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/BordeauxSciencesAgro.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/Zamorano-UFRB.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Camaguey.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/havana.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/Editalmobilidade2016/Acordo-de-Cooperao-UFRB-e-UArtemisa-em-Cuba.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/KwanzaSul.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Doc_Renata.pdf
https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/Unizambeze.pdf


Reino Unido 
 Royal Botanic Gardens - Kew 
 
 

Apesar dos convênios internacionais realizados através da 

Superintendência de Assuntos Internacionais da UFRB (SUPAI), nas metas 

estabelecidas no planejamento do Programa, está prevista esta ampliação com 

parcerias da área do Serviço Social, prevista para médio prazo, ou seja, até o 

ano de 2022. Não obstante, os primeiros passos já foram dados, através da 

realização do Web Congresso Internacional que contou com a participação de 

pesquisadores de outros países, com os quais já iniciamos o diálogo para 

ampliar as parcerias, inicialmente através de projetos de pesquisa e de 

publicação conjunta futuramente. 

Sabemos, no entanto, que apesar de ser importante para os programas de 

Pós-graduação o processo de internacionalização e de avanços em parcerias 

com instituições de pesquisa e universidades nacionais, o período da pandemia 

tem dificultado, além do pequeno número de bolsas ofertadas pelas agências 

de fomento, corte de recursos para pesquisa e para manutenção das 

Universidades Públicas do Brasil (isto dificulta tanto para receber discentes e 

docentes de outras instituições, como para que os nossos professores e 

estudantes possam participar de intercâmbios. 

Com relação a parcerias e participação de docentes e discentes em grupos 

de pesquisa de redes nacionais e internacionais, destacamos os seguintes: 

Raça e Democracia nas Américas – Rede de Pesquisadores/as Negros/as 

Brasil e EUA – com a participação da professora Dyane Reis; 

Grupo de Pesquisa – Estruturas de Governança e Desenvolvimento Territorial 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – com 

pesquisadores da UFRB/POSTERR; UFBA; UEFS e a participação do 

pesquisador francês Andre Torre (vice-Prèsident de l’ERSA, de directeur des 

programmes PSDR - Pour et Sur le Développement Régional, de rèdacteur em 

chefe la RERU – et de Responsable de l’èquipe Proximitès de l’UMR, President 

de l’ASRDLF – Association Française de Sci ences Règionales de Langue 

Française. Com a participação das professoras Heleni de Ávila e Jucileide 

Nascimento. 

https://ufrb.edu.br/supai/en/images/documentos/Convenios/ConvnioKew.pdf


No âmbito nacional, a UFRB possui os seguintes convênios: 

 

Universidade Estadual do Ceará; 

Universidade Estadual de Feira de Santana – Bahia; 

Universidade Federal de Alagoas; 

Universidade Federal de Campina Grande 

Universidade Federal de Santa Catarina; 

Universidade Federal do Paraná; 

Universidade Federal Rural de Pernambuco; 

Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri; 

Universidade do Estado da Bahia; 

UPE – Universidade de Pernambuco 

 

Com relação aos intercâmbios envolvendo as Universidades nacionais, 

os diálogos já foram iniciados, priorizando instituições que possuam curso de 

serviço social. Através das lives, do Web Congresso e de publicações 

conjuntas, como já destacado em outros pontos, está sendo possível avançar 

com as parcerias nacionais.  

Cem por cento do corpo docente do POSTERR participa de grupos de 

pesquisa e grupos de trabalho vinculados a outras instituições nacionais e 

internacionais, o que tem sido fundamental que estabeleçamos contatos e dar 

ao nosso programa maior visibilidade, como já foi citado em outros pontos 

deste relatório. 

O programa ainda não possui dissertações concluídas, as primeiras 

deveriam ter ocorrido até março de 2021, porém com a pandemia este prazo foi 

dilatado, o que impactou na finalização das dissertações. A maioria das 

discentes necessitaram mudar radicalmente os seus projetos e adequar as 

metodologias em função dos riscos das atividades presenciais e a necessidade 

de seguir com o distanciamento social. 

Por iniciativa de professores que integram grupos de pesquisa na UFRB 

e em parceria com outros grupos de outras universidades do país, iniciou-se 

uma articulação no sentido de publicação de livro conjunto a ser lançado em 

2021. 

Os professores do programa, na sua totalidade participaram como 



debatedores e palestrantes em lives, seminários e  Congressos, tanto 

regionais, como nacionais e internacionais. 

O programa não prestou assessoria a movimentos sociais, realizou dois 

projetos de extensão de grande importância, em parceria com a graduação em 

serviço social e que envolveram movimentos sociais. 

Referente ao sitio eletrônico do POSTERR, a sua modernização e 

adequação de forma que dê visibilidade ao programa, está dentro das metas 

estabelecida no planejamento, porém estas são questões que necessitam de 

recurso para sua dinamização. Apesar das dificuldades, temos buscado 

atualizar e inserir o maior número de informações possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Histórico e contextualização do programa  

 

O Mestrado acadêmico em Política Social e Territórios desde 2018 tem 

estabelecido diálogo constante com os demais programas existentes na UFRB, 

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.  

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. 

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 nas suas  primeiras turmas, 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. Esse programa 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. 

Desta forma, 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 e ensino 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Oferta e Demanda de vagas 

 

Número de vagas ofertadas no mestrado/ano – 12 

Número de inscritos na seleção do mestrado/ano – 51  

Número de aprovados no mestrado/ano – 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Impacto do COVID nas ações do programa 

 

Com a declaração da Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em 

março de 2020 e com a necessidade de se manter o isolamento social como 

um dos mecanismos fundamentais para reduzir a velocidade de propagação do 

novo coronavirus (SARS-CoV-2) e diminuir a ascendência da curva 

epidemiológica, a UFRB, conjuntamente com outras instituições do Brasil, 

suspende as suas atividades.  

Assim, através da Portaria N. 322, de 17 de março de 2020, a UFRB 

suspendeu, por tempo indeterminado, as atividades letivas de graduação e 

pós-graduação presenciais em todos os seus campi. Também foram 

suspensas as atividades administrativas presenciais, com garantia de 

manutenção daquelas necessárias para assegurar a preservação e 

funcionamento dos serviços considerados prioritários ou estratégicos  

Seguindo a determinação da Reitoria da UFRB e das autoridades sanitárias 

nacionais e internacionais, o Programa de Pós-graduação em Política Social e 

Territórios – POSTERR, suspende as suas atividades presenciais na primeira 

semana de aula.  

Reafirmado a Portaria N. 322 da Reitoria o Conselho Acadêmico – 

CONAC  da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, aprova a 

Resolução N. 08 de 21 de março de 2020, que suspendeu o calendário 

acadêmico presencial da graduação e da pós-graduação. Corroborando com 

as normativas editadas no âmbito da UFRB, a Resolução CONAC N. 09 de 30 

de março de 2020, estabelece que  a realização de bancas de qualificação e 

defesa de trabalho de conclusão, devem  ocorrer por meio de videoconferência 

ou outro suporte eletrônico equivalente.   

Todas as medidas adotadas pela UFRB corroboram com as normativas 

da Capes  e do MEC  tais como, a  Portaria Capes nº 55 (29/04/ 2020), que 

dispõe sobre a prorrogação excepcional dos prazos de vigência de bolsas de 

mestrado e doutorado no país e a Portaria MEC nº 544 (16/06/2020), que trata 

da substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia  

Todas essas medidas foram apresentadas e discutidas em reuniões 



convocadas pelo colegiado com o corpo discente e docente, e as estratégias 

adotadas minimizaram os impactos da crise sanitária nas ações previamente 

planejadas pelo programa.  

Como forma de acolher a comunidade do POSTERR, particularmente os 

novos discentes, foram desenvolvidas algumas ações importantes: 

 

a) Realização de minicurso sobre políticas sociais em tempos de 

pandemia; 

b) Criação de um canal no YouTube com realização de palestras virtuais 

semanais, iniciando o ciclo de palestras em maio e finalizando em 

dezembro (ao todo foram realizadas 27 palestras virtuais). Para esta 

atividade contou-se com a participação de docentes do programa, 

docentes de outras Instituições de Ensino Superior do país, convidados 

de instituições públicas,  privadas e movimentos sociais e os discentes 

do POSTERR.  

Em agosto de 2020 as atividades acadêmicas da pós-graduação foram 

retomadas, amparadas pela Resolução CONAC N. 22/2020, que dispõe sobrea 

retomada e reorganização do Calendário Acadêmico para os semestres  

2020.1 e 2020.2, em função da necessidade de implantação de atividades 

remotas excepcionais.  Assim, o planejamento acadêmico seguiu consoante 

planejado anteriormente, com a alteração de ser na modalidade virtual/remota 

emergencial.   

Houve adiamentos de bancas de qualificação da turma 2019, no entanto, 

todos procederam a esta etapa do mestrado no prazo exigido pela CAPES. 

Todas as bancas de qualificação ocorreram no formato remoto com uso da 

plataforma virtual Google Meet.  

As defesas das dissertações sofreram um impacto maior em função de 

alterações nas pesquisas impostas pela situação da pandemia, entretanto, 

mesmo com estas mudanças, a finalização do mestrado dos discentes estão 

previstas para iniciarem entre maio e junho de 2021. 

Apesar de toda a situação gerada pela crise sanitária e a realização das 

atividades remotas, o POSTERR conseguiu superar muitos obstáculos e 

avançar na efetivação e reconhecimento e visibilidade de um programa de 



mestrado com pouco tempo de criação e situado no interior da Bahia. 

 

 

7. Outras informações 

 

Neste item gostaríamos de deixar algumas informações importantes: 

1. O colegiado do curso terá eleições em no anos de 2021; 

2. O programa tem ampliado a sua visibilidade, o que pode ser 

mensurado através dos muitos e-mails que recebemos solicitando 

informação para ingresso no POSTERR; 

3. No ano de 2021 serão abertas inscrições para credenciamento de 

novos professores tanto para o corpo docente permanente como 

para o corpo docente colaborador, priorizando os professores da 

área do serviço social. 

O programa possui três professores colaboradores e iremos destacar aqui as 

suas produções e participações em grupos de pesquisa, referente ao biênio 

2019 e 2020: 

 

Elson Luciano Silva Pires - UNESP 

Líder do grupo de pesquisa Estruturas de Governança e Desenvolvimento 

Territorial da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 

Pesquisa em andamento - Governança Territorial no Brasil (II): especificidades 

institucionais, lógicas espaciais e políticas de desenvolvimento. 

 

Descrição: Este projeto procura expandir as metas e os objetivos de outro 

projeto similar, com apoio da Fapesp, consolidando a equipe de dezessete 

pesquisadores de seis Universidades Públicas do Sudeste e Nordeste do país 

(UNESP, UNICAMP, UFU, UFBA, UFRB, UEFS), dispostos a aprofundar a 

investigação do funcionamento das modalidades de governança territorial nos 

estados de SP, MG e BA (Comitês de Bacias Hidrográficas, Câmaras Setoriais, 

Circuitos Turísticos Intermunicipais, Conselhos Regionais e Territoriais, 

Comitês Gestores de Arranjos Produtivos Locais), interrogando se tais 

especificidades institucionais e lógicas espaciais de organização coletiva 



constituem um elemento inovador nas políticas públicas, com possibilidade de 

influenciar as estratégias de planejamento estratégico do desenvolvimento 

regional e territorial sustentável, democrático e participativo. A proposta visa 

aprofundar a compreensão sobre as relações de poder e as influências 

públicas e privadas no desenvolvimento da ação política, ao mesmo tempo em 

que busca conhecer melhor as possibilidades de ampliação da coordenação 

das estratégias de planejamento do desenvolvimento territorial e da construção 

dos processos de hegemonia e contra hegemonia política e econômica 

possíveis nos territórios analisados. Ao recuperar desafios de projetos 

anteriores, trata-se de analisar se tais modalidades de organização contribuem 

para o processo de descentralização política brasileira, iniciada com a 

promulgação da Constituição de 1988.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) . 

 

Integrantes: Elson Luciano Silva Pires - Coordenador / Adriana Renata Verdi - 

Integrante / Lucas Labigalini Fuini - Integrante / Paulo Roberto Teixeira de 

Godoy - Integrante / Claudete de Castro Silva Vitte - Integrante / Eugênio Lima 

Mendes - Integrante / Wilson B. Figueiredo Filho - Integrante / Vania Silvia 

Rosolen - Integrante / Claudio Antonio Di Mauro - Integrante / Cristovão de 

Cássio da Trindade de Brito - Integrante / Noeli Pertile - Integrante / José 

Antonio Lobo dos Santos - Integrante / Heleni Duarte Dantas de Ávila - 

Integrante / Clóvis Caribé Menezes dos Santos - Integrante / Antonio Ricardo 

Dantas Caffé - Integrante / Bernadete Aparecida Caprioglio de Castro - 

Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Auxílio financeiro da FAPESB e CNPQ; 

 

Artigos publicados: 

PIRES, Elson L.S.. A espacialidade do desenvolvimento brasileiro em questão. 

GEOGRAFIA (RIO CLARO. ONLINE), v. 44, p. 57-88, 2019. 

 

 

Luis Flávio Reis Godinho – UFRB 

http://lattes.cnpq.br/7479379924732300


 

Pesquisa em andamento 

MAPEAMENTO DA REALIDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NOS 

TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE DO RECÔNCAVO E VALE DO JIQUIRIÇÁ-

BAHIA 

 

Descrição: O projeto Mapeamento da realidade da Educação do Campo nos 

Territórios de Identidade do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá-Bahia tem como 

objetivo geral realizar um levantamento panorâmico acerca da realidade da 

Educação do Campo nos Territórios de Identidade do Recôncavo e Vale do 

Jiquiriçá-BA. Trata-se do primeiro projeto desta natureza na Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), mais especificamente no Cento de 

Formação de Professores (CFP), campus Amargosa.A investigação envolverá 

vários subprojetos e empregará diferentes tipos e procedimentos 

metodológicos, onfigurando-se como um estudo quanti-qualitativo. A 

investigação justifica-se, pela trajetória acumulada pelo CFP/UFRB nos últimos 

sete ano . O projeto, coordenado pelo OBSERVALE Observatório da Educação 

do Campo do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá- de caráter interinstitucional e 

multidisciplinar. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado 

profissional: (2) / Doutorado: (2) . 

 

Integrantes: Luis Flávio Reis Godinho - Integrante / Fábio Josué Santos - 

Coordenador / Luiz Paulo Oliveira - Integrante / Terciana Moura - Integrante / 

Rosineide Mubarack - Integrante. 

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio 

financeiro. 

 

Artigos publicados 

GODINHO, L. F. R.; Silveira, M.B.O. ; Lima, L.S . O ensino de ciências sociais 

no Recôncavo da Bahia ( Cachoeira, São Félix e Muritiba) a partir do olhar de 

estudantes da educação básica. Cadernos da Associação Brasileira de Ensino 

de Ciências Sociais, v. 3, p. 45-70-70, 2019. 

http://lattes.cnpq.br/2687680171773100


GODINHO, L. F. R.; Bispo, Felipe Thiago Oliveira . O PROCESSO DA 

IMPLANTAÇÃO DO LABECS E OS DESAFIOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS NO RECÔNCAVO DA BAHIA. REVISTA EXTENSÃO, v. 16, p. 303-

310-310, 2019. 

Livros publicados/organizados ou edições 

GODINHO, L. F. R.. Sentidos do trabalho docente: escola e cotidiano. 1. ed. 

Curitiba: CRV, 2020. v. 1. 170p . 

GODINHO, L. F. R.. Sentidos do trabalho docente. 1. ed. Cruz das almas: 

EDUFRB, 2019. v. 1. 200p  

Capítulos de livros publicados 

 

GODINHO, L. F. R.. Ensino de Sociologia e Educação do Campo. In: Antonio 

Alberto Brunetta; Cristiano das Neves Bodart; Marcelo Pinheiro Cigales. (Org.). 

Dicionário do Ensino de Sociologia. 1ed.Maceió: Café com Sociologia, 2020, v. 

1, p. 5-10. 

GODINHO, L. F. R.. Sentidos do trabalho docente: a constituição do mosaico 

docente baiano. In: Carla Liane Nascimento Santos; Patrícia Lessa Santos 

Costa. (Org.). Mundo do trabalho, cidadania e Educação de Jovens e Adultos. 

1ed.Salvador: Edufba, 2020, v. 1, p. 110-125. 

Santos, M.B. ; GODINHO, L. F. R. . Conflitualidades socioambientais no Vale 

do Jiquiriçá. In: Débora Alves Feitosa. (Org.). Pesquisa em Educação do 

Campo. 1ed.Cruz das Almas: EDUFRB, 2020, v. 1, p. 199-228. 

GODINHO, L. F. R.. Trabalho, direitos e vulnerabilidades sociais. In: Heleni 

Duarte Dantas De Ávila; Jucileide Ferreira do Nascimento; Silvia Pereira de 

Oliveira. (Org.). Política social e territórios. 1ed.Cruz das Almas: EDUFRB, 

2020, v. 1, p. 119-140. 

 

 

Rosa Helena Stein – UNB 

Pauperização na/da escola pública: A Segregação Sócio-Educacional no 

Distrito Federal de Brasil 

 

Descrição: O Projeto é uma continuidade de projetos de pesquisa anteriores, 

na tentativa de construir pontes entre áreas disciplinares conexas, 

http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100
http://lattes.cnpq.br/2687680171773100


especialmente entre o serviço social, política educacional e sociologia da 

educação, pensando na relação de integralidade entre políticas sociais 

setoriais. O Objetivo Geral da atual proposta consiste em relacionar os 

conhecimentos sobre pobreza e desigualdades sociais, com as políticas 

educacionais e outras políticas sociais, voltadas para a alteração do quadro de 

pobreza e pobreza extrema, com a finalidade de compreender o processo de 

pauperização na/da escola pública e traçar um mapeamento da segregação 

sócio educacional no Distrito Federal. Nesse sentido, ressaltamos que a fonte 

do movimento ou da mudança, está nas contradições internas do objeto de 

estudo escolhido, qual seja: a relação histórica entre as classes sociais e o 

modelo escolar, nas suas expressões territoriais. Cada pesquisador envolvido 

no projeto desenvolverá estudos específicos sobre a problemática, com 

estratégias metodológicas diferenciadas em cada caso (pesquisa bibliográfica, 

análise documental, estudos estatísticos multinível, entre outros). Atividades de 

Pesquisa associadas ao Curso de Aperfeiçoamento Educação, Pobreza e 

Desigualdade Social no Distrito Federal.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 

Integrantes: Rosa Helena Stein - Integrante / Camila Potyara Pereira - 

Integrante / Natália de Souza Duarte - Integrante / Silvia Cristina Yannoulas - 

Coordenador / Adir Valdemar Garcia - Integrante / Alexandre Simões Pilati - 

Integrante / Adriano Vinicio da Silva do Carmo - Integrante / Gabriela Fogaça 

Alves Pinheiro - Integrante. 

 

Capítulos de livros publicados 

1. 

STEIN, R. H.. Condicionalidades dos Programas de Transferência de renda e 

compreensões dos cursistas EPDS no DF. In: PILATI, Alexandre Simões; 

BISINOTO, Cynthia; DUARTE, Natalia de Souza; YANNOULAS, Silvia Cristin. 

(Org.). Educação, pobreza e desigualdade social: a iniciativa EPDS na 

Universidade de Brasília (2017-2018). 1ed.Brasilia: Editora Universidade de 

Brasília, 2020, v. 1, p. 85-150. 

 
 

http://lattes.cnpq.br/9797011788271119


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE POS 

GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL E TERRITÓRIOS –  2020-

2022  

 

 

 

 

 

 

Cachoeira/Bahia  

Novembro  de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABALHO 

DOCENTES  

Heleni Duarte Dantas de Ávila (Coordenadora do Programa) 

Jucileide Ferreira do Nascimento (Vice Coordenadora do Programa) 

 

DISCENTES  

Jéssica Bastos Sampaio 

Marcos Oliveira de Jesus 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCENTES DO PROGRAMA 

 

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) 

Mauricio Ferreira da Silva (permanente) 

Rosa Helena Stein (Colaboradora) 

Rosenária Ferraz de Souza (permanente) 

Silvia de Oliveira Pereira  (permanente) 

Simone Brandão Souza (permanente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1. Apresentação 

2. Introdução 

3. Objetivos 

4. Variáveis e indicadores 

5. Metodologia 

6. Cronograma de execução 

7. Meta-avaliação 

8. Considerações finais 

9. Referências 

10. Apêndice (Planejamento estratégico do ano anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Apresentação 

A proposta de autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em 

Política Social e Territórios – POSTERR, foi construída com base em alguns 

documentos e instrumentos norteadores, o primeiro deles é o Relatório 

produzido pelo Grupo de Trabalho criado pela CAPES, com a finalidade de 

aprimoramento do processo e de instrumentos relacionados a avaliação da 

pós-graduação.  

O conceito de avaliação, ao longo do tempo, vem adquirindo as 
feições do contexto sóciohistórico no qual é adotado. Assim é 
que deixa de estar meramente ligado à adoção de medidas, 
como no início do século XX, para hoje ser pensado como um 
processo – preferencialmente negociado – de construção e uso 
de parâmetros para comparar um determinado objetivo/meta e 
seu atingimento. Os resultados desse processo são então 
discutidos e utilizados para o melhoramento das 
ações/abordagens/estratégias do objeto avaliado (CAPES, 
2019, p. 07). 

  Através deste Relatório a CAPES aponta a importância da autoavaliação 

como um processo formativo e participativo, conforme segue: 

A autoavaliação é o processo de se avaliar a si próprio, por 
vezes também chamada avaliação interna ou avaliação 
institucional, quando referida às organizações. Seu principal 
objetivo é formativo, de aprendizagem. Uma vez que é 
planejada, conduzida, implementada e analisada por pessoas 
elas próprias formuladoras e agentes das ações a serem 
avaliadas, a autoavaliação possibilita uma reflexão sobre 
contexto e políticas adotadas, além da sistematização dos 
dados que levam à tomada de decisão (CAPES, 2019, p. 07). 

 

Coadunando com a proposição da CAPES, o presente projeto vem 

reforçar a importância da participação de toda comunidade do POSTERR neste 

processo (de forma participativa e educativa).  

Também foi tomado como base para construção deste projeto as 

diretrizes e avaliações da Comissão Própria de Autoavaliação  da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. A CPA/UFRB, foi instituída pela Portaria nº 

005 de 02 de janeiro de 2009 para coordenar, planejar, implantar e desenvolver 

ações de autoavaliação institucional, conforme parâmetros previstos na Lei 

10.861 de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. 



A CPA, ao longo de sua existência vem assegurando a participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica (servidores docentes, técnicos 

administrativos e discentes) e da sociedade civil organizada na sua 

composição para que, coletivamente e de forma contínua, conduza a 

autoavaliação institucional.   

Outro importante instrumento que foi utilizado pelo POSTERR foi a 

Instrução Normativa PPGCI 001/2021 que estabelece diretrizes para a 

Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFRB no 

quadriênio 2017-2020. 

Ressalta-se, ainda a consulta atenta e detalhada ao PDI da UFRB para 

o período 2019/2030 e o documento da área 32, área que o POSTERR está 

inserido. 

 Assim, a partir do planejamento das atividades e da definição de 

indicadores previstas neste projeto, será possível uma avaliação mais 

detalhada do programa, definindo aspectos importantes de futuras ações, 

envolvendo toda a comunidade do POSTERR.   

 

2. Introdução 

A iniciativa de implantação da autoavaliação do Programa de Mestrado 

em Política Social e Territórios da UFRB, surgiu a partir de uma necessidade 

normativa e de reflexões coletivas sobre a necessidade de consolidar uma 

cultura de gestão sustentada pelo planejamento participativo.  

Pautado na construção coletiva, iniciou-se o processo de 

autoconhecimento sobre o Programa, buscando os pontos positivos, as 

fragilidades e as proposições para melhorias, a partir das opiniões dos 

docentes, discentes, servidores técnicos e demais sujeitos envolvidos no 

Programa.  

Assim, a implantação da autoavaliação no POSTERR proporcionará a 

melhoria na qualidade da produção do conhecimento, efetivado nos projetos, 

grupos e redes de pesquisas, bem como, nas atividades desenvolvidas no 

ensino e suas relações com a pesquisa e a extensão.   



Esta proposta de avaliação tem como parâmetro o Projeto do Curso, 

embasado na Política da CAPES para a Pós-Graduação e, nas diretrizes da 

Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, Criação e Inovação – PPGCI/UFRB 

e, como princípio norteador, a democracia participativa.  

Destaca-se que a concepção de qualidade que fundamenta o presente 

projeto está pautada na perspectiva participativa, dialética, plural, processual e 

transformadora e não na lógica do mercado. A ideia é a de construção coletiva 

e negociada, respeitando os diversos saberes e concepções de construção do 

conhecimento e o seu processo histórico. 

A ciência, a técnica e a ética se integram na busca de produzir 

conhecimento que contribua para a humanização e construção de uma 

sociedade justa. A avaliação deve ser um processo em constante construção. 

Os resultados da avaliação devem permitir o conhecimento e discussão da 

realidade e a implementação de ações que visem melhorar as atividades que 

estão sendo desenvolvidas, ou construir novas atividades e estratégias. 

Por fim, o processo avaliativo deve estar pautado em princípios e 

diretrizes, tendo a liberdade como valor ético central; ampliação e consolidação 

da cidadania; defesa da democracia e dos direitos humanos; transparência nas 

ações implementadas; garantia do pluralismo e da diversidade; compromisso 

com o aprimoramento intelectual; articulação com movimentos sociais e 

articulação com outros programas de pós-graduação da área do serviço social 

e áreas afins. 

 

 

3. Objetivos 

GERAL 

Realizar a Autoavaliação do Mestrado em Política Social e Territórios da 

UFRB, levando em conta a sua dimensão regional; histórica; cultural e social, 

exercendo de forma integrada e com qualidade as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, buscando ser referência no estudo/aprofundamento do 

Serviço Social, articulado o debate com a Política Social e Territórios, com 

reconhecimento nacional e internacional. 

 

ESPECÍFICOS 



a) Instituir uma comissão de avaliação para coordenar o processo com 

representações dos segmentos que compõe o programa (docentes, discentes 

e servidores técnicos);  

b) Elaborar a proposta e os instrumentos de avaliação;  

c) Discutir com os diversos segmentos a proposta de avaliação;  

d) Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância do 

envolvimento de todos no processo.  

e) Implantar um banco de dados contendo o registro das informações 

coletadas;  

f) Coletar as opiniões dos professores, alunos, gestores e funcionários 

sobre as ações desenvolvidas no Curso;  

g) Analisar e discutir as opiniões e informações coletadas;  

h) Elaborar relatórios que contemplem os pontos fortes e fracos e as 

sugestões para melhorias do Curso;  

i) Promover espaços de discussões com a comunidade acadêmica;  

j) Estabelecer metas com o processo avaliativo; 

k) Implantar a avaliação enquanto processo permanente, que será 

retroalimentada anualmente. 

 

4. Variáveis e indicadores 

Para a autoavalição do POSTERR, foram utilizadas três perguntas 

norteadoras: 

a)  O QUE AVALIAR – indicadores e categorias de análise  

b) QUEM AVALIA E PARA QUEM SE AVALIA – sujeitos envolvidos na 

avaliação (discentes, egressos, docentes, técnicos, membros da 

comunidade acadêmica) 

c) COMO AVALIAR – operacionalização da avaliação (metodologia da 

avaliação). 

Para uma melhor compreensão, segue o quadro síntese com algumas 

variáveis, a serem avaliadas e os indicadores que compõem as categorias de 

análises. 

 



Nº  Variáveis Indicadores 

1 Proposta do Programa - Objetivo do Programa;  
- Contextualização histórica do Curso;  
- Linhas de pesquisa ofertadas e 
articulação existente entre elas;  
- Política de credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento 
de docentes;  
- Instrumentos e documentos 
organizativos do programa (pareceres; 
resoluções internas, etc; 
- Organização Curricular;   
- Projetos (enfatizar a existência de 
projetos de pesquisa em andamento, 
especificando a participação e 
coordenação dos professores nos 
mesmos);  
- intercâmbios e redes existentes entre o 
Programa de Mestrado  e outras 
instituições;  
- Proposta de avaliação dos discentes;  
- Proposta de avaliação do programa. 
 

2 Estrutura administrativa, organizacional 
e Infraestrutura existente. 

Estrutura Física (estado de conservação 
do prédio, iluminação, acústica, etc;); 
 - Recursos financeiros recebidos pelo 
Mestrado;  
- Número de alunos;  
- Número de servidores técnico-
administrativos; 
- Numero de afastamentos para 
qualificação;  
- Número e condições das salas: 
coordenação, secretaria, salas de aula, 
sala de pesquisas para docentes e 
alunos, salas para atendimento e 
orientação; 
- Condições de funcionamento das salas 
de aula;  
- Biblioteca;  
-Laboratório de pesquisa com estrutura 
adequada para a demanda; 
 - Página web atualizada, com todos os 
dados do programa: do processo de 
seleção à dissertação. 

3 Docente - Quantidade de professores 
credenciados;  
- Quantidade de professores permanentes 
no Programa;  
- Perfil do docente (formação; tempo na 
UFRB e no programa) 
- Relação entre os profissionais do Curso 
e os alunos (grupos, redes e projetos de 
pesquisa), atividades com a graduação; 
- Trabalho complementar em outras 
atividades nacionais e internacionais;  
- Instrumentos e Critérios utilizados para 
avaliar o desempenho dos alunos  
- Nível de comprometimento com o 
Programa;  



- Disciplinas ministradas;  
-Nº de orientandos (mestrado, IC e TCC); 
- Produção intelectual/acadêmica de 
acordo com os critérios estabelecidos pela 
CAPES (parcerias nas produções). 

4 Discentes - Critérios de seleção para ingresso no 
POSTERR;  
- Perfil do discente (idade, gênero, etc);  
-Rendimento acadêmico do discente  
-Fluxo acadêmico (evasão, qualificação, 
defesa, etc);  
- Cumprimento do tempo estipulado para 
conclusão do Curso;  
- Frequência de leitura dos alunos;  
- Participação em projetos, grupos e redes 
de pesquisa;  
- Número de bolsas concedidas; 
- Participação em conselhos, Colegiados, 
comissões e outras representações 
- Produção acadêmica (analisar a partir 
dos critérios da CAPES) 

5 Servidor técnico  - Perfil do funcionário (idade, gênero, 
renda familiar, etc)  
- Titulação  
- Desempenho  
- Relação com professores, alunos e 
Coordenação. 

6 Gestão/Colegiado - Perfil da gestão (idade, gênero, etc) 
- organização do Planejamento 
acadêmico do curso; 
 -Acompanhamento das atividades do 
Programa;  
-Orientação acadêmica para os 
ingressantes;  
- Incentivo à qualificação e a produção 
acadêmica;  
- cumprimento dos critérios CAPES; 
 -Encaminhamento dos processos e 
documentos do Programa; 
 -Ação para solução dos problemas do 
Programa  
-Promove ações que possibilita a 
participação da comunidade nas tomadas 
de decisão do Curso;  
-Tempo dedicado ao Curso 

7 Produção Bibliográfica  -Publicações qualificadas do Programa 
por docente permanente 

8 Inserção Social - Captação de recursos para as pesquisas 
(financiamento para pesquisa); 
 - Apoio aos docentes e discentes em 
eventos educacionais/acadêmicos a fim 
de socializar os resultados finais ou 
parciais dos seus projetos; 
- Ações desenvolvidas na comunidade 
onde o curso está inserido. 

 

 

5. Metodologia 



O processo avaliativo deve ter como ponto de partida o Projeto Pedagógico 

do Curso e seus instrumentos como Regimento Interno, Resoluções internas e 

outros que possibilitem um maior conhecimento da estrutura do programa.  

A avaliação deve levar em conta aspectos qualitativos e quantitativos. 

Serão adotadas como técnicas de pesquisa: análise documental e aplicação de 

questionários.  

A autoavaliação deve ocorrer a cada dois anos, sendo que o primeiro ano é 

o de levantamento de dados e implementação dos elementos detectados e 

sugeridos através da avaliação e o segundo ano será para monitorar a 

implementação das novas ações. Este processo servirá como alimentação e 

retroalimentação para o planejamento estratégico do programa. 

Análise documental – Serão analisados os seguintes documentos: 

APCN- Proposta do Programa/PPC do Programa, Regimento do Programa, 

Leis, Pareceres e Instruções Normativas.  

Após a análise dos documentos, será construído um banco de dados 

com os indicadores descritos no quadro acima.  

Aplicação dos Questionários - A coleta de opiniões será realizada a 

partir da aplicação de questionário aos alunos, professores, coordenação e 

servidores técnicos. Para cada segmento será elaborado um questionário 

próprio, contando com a participação de representantes de cada segmento. Os 

questionários devem ser respondidos por toda comunidade e as questões 

devem contemplar as varáveis e indicadores previstos no quadro acima. Os 

questionários serão construídos através de plataformas virtuais. 

Tabulação e Sistematização das informações – Os dados coletados 

dos questionários serão tabulados e as questões abertas transcritas e 

categorizadas.   

Apresentação dos Resultados à Comunidade Acadêmica – Os dados 

coletados serão apresentados a comunidade acadêmica em oficina especifica 

para discutir a avaliação do Programa.  

Elaboração do Relatório Conclusivo – Após a realização da oficina de 

apresentação dos resultados e dos debates acerca dos dados apresentados, 

será elaborado um documento final que analise os pontos fortes e fracos do 

curso, precedido de sugestões que visem melhorias qualitativas em cada 

dimensão. Esse documento final conterá diretrizes e indicadores para 



implementação das mudanças sugeridas para os próximos dois anos.   

6. Cronograma de execução 

Atividades a serem 
desenvolvidas 

2021 2022 

1 2 3 1 2 3 

Encaminhar a proposta de 
avaliação para o Colegiado e 
escolher a comissão de avaliação 

X      

Elaboração de instrumentos para 
coleta de dados 

X      

Discussão e apresentação da 
proposta aos professores e 
mestrandos 

 X     

Organização, sistematização, 
análise dos dados coletados 

 X     

Elaboração do relatório preliminar 
de avaliação 

  X    

Organização de debates para 
discussão dos resultados e 
encaminhamento de sugestões 

  x    

Elaboração do relatório 
conclusivo 

  x    

Elaboração de novas ações, 
novas metas e tomadas de 
decisões com base nos dados 
coletados e nos debates. 
Elaboração do Planejamento 
participativo com base no 
relatório 

   x   

Implementação das novas ações 
surgidas nos debates e 
levantamento de dados 

   x x  

Retroalimentação da avaliação – 
nova coleta de dados 

     X 

Observação – para o cronograma o projeto utilizou a divisão do ano a cada 

quatro meses, ou seja, em três períodos por ano. 

7. Meta-avaliação 

Visa a responder à pergunta:  

Em que medida os processos de avaliação atendem aos padrões de 

adequação técnica e de viabilidade, levando em consideração os padrões 

éticos para todos os envolvidos?  

Tem por objetivo avaliar os mecanismos, procedimentos e critérios de 

avaliação efetivamente utilizados no Projeto de Auto avaliação Institucional do 

Programa.  

Segundo o  relatório do Grupo de trabalho responsável pela construção da 

proposta de uma sistemática de autoavaliação da CAPES, para os programas 



de pós-graduação (2019), a etapa da meta avaliação  etapa, é importante que 

o grupo  responsável pela auto avaliação do programa reserve um momento 

para avaliar a própria sistemática de avaliação adotada para aquele 

determinado período. Esta fase de “olhar para trás” permite fazer correções e 

ajustes necessários ao processo, contando com o estabelecimento de 

descritores.   

Assim, em consonância com o supramencionado Relatório devemos 

desenvolver um processo de monitorar a auto avaliação, contemplando etapas 

que envolvam a definição de políticas que visem a geração de resultados e 

contemple os objetivos da avaliação, com atenção na formação de discentes e 

inserção social. 

Etapas: 

Primeira etapa – identificação dos pontos fortes e fracos do processo, com 

base na avaliação realizada pela CAPES; 

Segunda etapa – Implementação de procedimentos em acordo com as 

metas e objetivos estabelecidos na auto avaliação; 

Terceira etapa – Disseminação e uso dos resultados momento de realizar 

uma análise crítica dos resultados obtidos.   

Algumas perguntas podem nortear este processo de Meta-avaliação, a 

saber: 

 Que parâmetros serão utilizados para avaliação das dissertações; 

 Existe evasão? Quais motivos? 

 Como são avaliadas as orientações? 

 Existe política institucional de capacitação docente? 

 Como são definidas as formas de avaliação das aulas ministradas? 

 Como é avaliado a ação dos servidores técnicos? 

 Como são avaliadas as pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

programa? 

 Existem atividades extracurriculares ofertadas? 

 Como o programa é avaliado globalmente? 



 Existem políticas de inovação no programa? 

 Existem políticas de inclusão? Políticas de cotas? 

 

8. Considerações finais 

A autoavaliação institucional deve ser vista como um instrumento de 

aprimoramento dos Programas de Pós-Graduação, possibilitando manter a 

produção de conhecimento com alta qualidade, bem como contribuir para a 

formação dos discentes, condizente com a missão do POSTERR.  

A autoavaliação deve ser um dos principais instrumentos para 

elaboração do Planejamento Estratégico Participativo do Programa, com 

periodicidade bianual. 

Ressalta-se que o processo de autoavaliação não deve, de forma 

alguma servir como instrumento de disputa entre docentes e discentes ou entre 

programas, muito menos para ter caráter punitivo, ao contrário, deve ser 

instrumento de crescimento coletivo e impulsionador de parâmetros para o 

aprimoramento de toda a comunidade do POSTERR com vistas a materializar 

os objetivos de um programa pós-graduação na área de Serviço Social. 
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APÊNDICE  

Segue, neste apêndice o Planejamento estratégico desenvolvido no 

Programa  anteriormente para que sirva de orientação para avaliação e 

construção de metas e dados para a auto avaliação e futuro planejamento.  

 

Curto prazo 

1-Ampliar o número de vagas a serem ofertadas, tendo em vista a demanda 

reprimida em função da inexistência de mestrado na área de Serviço Social no 

interior da Bahia.  

Foi ampliado de 10 vagas em 2019 para 12 vagas em 2020.  

 

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. Cumprido em parte.  

 

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

previsão de início para o segundo semestre de 2020. Cumprido  

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

envolvendo o corpo docente e discente. Cumprido em parte 

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. Cumprido em parte 

 

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.  Não 

cumprido. 



 

2. Promover revisão curricular, no Regimento e linhas de pesquisa de forma 

a uma melhor adequação as necessidades do Programa. Em andamento 

3. Publicar em quális A 1, A 2 e B1 (ação fundamental para os programas 

de pós-graduação).  Em andamento 

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. Cumprido.  

 

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). 

Já foi realizado em 2020, com previsão de realização de outras edições no 

formato de web congresso. 

3. Participar e colaborar na criação de um programa de Doutorado no 

Centro de Artes Humanidades e Letras. 

O APCN do doutorado já foi elaborado e aprovado nas instancias internas 

da UFRB, encontra-se aguardando a abertura de novas propostas junto a 

CAPES. 

4. Consolidar o programa e envolver os docentes permanentes em 

convênios e intercâmbios nacionais e internacionais. 

Manter esta proposição, o que será fortalecido com a ampliação do número 

de docentes permanentes no programa. 

5. Atrair docentes estrangeiros visitantes para o Programa de Pós-

Graduação em Política Social e Territórios – POSTERR. 

Manter esta meta e tentar antecipar. 

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 

Com a ampliação de prazos para as defesas, o programa ainda não possui 



egressos, porém o levantamento das atividades/ produções desenvolvidas 

pelos discentes tem sido organizada em banco de dados através de grupo 

de trabalho composto por docentes e discentes. 

METAS NOVAS 

Ampliar o número de vagas para novos ingressantes;  

Buscar parcerias para ampliar formas de financiamento das ações do 

programa (verificar editais na área social, dentro e fora do país). 

Busca por parcerias para cursos de idiomas, a fim de viabilizar intercâmbios 

com países de outros idiomas que não seja o Português.  

Referente a Infraestrutura, as melhorias foram asseguradas através de 

projeto FINEP, já descrito no item anterior, onde prevê a melhoria e 

ampliação de espaço físico, bem como a aquisição de equipamentos de 

laboratório de informática e outros. Quanto ao espaço físico a obra teve 

início em 2020 e a compra de materiais foi dado início ao processo 

licitatório. 

 

 

 

 

 


