Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (em andamento)
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Nº

COORDENADOR(A) / EQUIPE

1.

Maria
Aparecida
Prazeres
Sanches (DCHF)
Adriana Dantas Reis (DCHF)
(Afastada para Pós-doutorado)
Erivaldo
Fagundes
Neves
(DCHF)
Caio Figueiredo Fernandes Adan
Formação territorial da Bahia: subsídios
(DCHF)
para a construção de um atlas histórico da
Jocimara Souza Britto Lobão
Bahia colonial.(sécs.XVI-XVIII)
(DCHF)
Juliana Barreto Farias (DCHF)
Raquel de Matos Cardoso do Vale
(DCHF)
Maria Hilda Baqueiro Paraiso
(UFBA)
Adriana Dantas Reis Alves
(DCHF)

2.

3.

4.

5.

6.

TÍTULO DO PROJETO

Libertos na Bahia: gênero, cor e mobilidade
social, 1700-1850.

Sheila Siqueira de Castro Faria
(UFF)
Adriana Dantas Reis Alves
Escravidão, cultura sexual e mestiçagem.
(DCHF)
Bahia, séculos XVII – XIX.

Adriana Santos Tabosa (DCHF)

Nomisma, riqueza e valor: um estudo sobre
o pensamento econômico de Aristóteles.

Ágabo Borges de Sousa (DCHF) O diálogo das escolas filosóficas do II
Brian Gordon Lotallo Kinbuuka século e a influência dos movimentos
(DCHF)
helenizantes no médio crescente , a partir da
literatura apocalíptica veterotestamentária.
O movimento apocalíptico de Daniel:
Ágabo Borges de Sousa (DCHF) estudo dos movimentos helenizantes no
médio crescente no II sec. a.C., a partir da
literatura apocalíptica veterotestamentária.

ÁREA DA
PESQUISA

FINANCIAMENTO

OBJETIVOS

CONSEPE

História

FAPESB

Compreender o processo de formação do território baiano
utilizando-se de recursos literários e visuais.

04/04/2011
056/2011

História

CNPq
Edital 02/2010

Elaborar mapeamento sobre as alforrias e os libertos na Bahia,
entre 1700 e 1850. E reconstituir ao mesmo tempo trajetórias de
ex-escravos e livres “de cor” através do cruzamento de fontes.

27/09/2010
180/2010

História

UEFS

Revisitar os discursos produzidos no período colonial e século
XIX sobre as mulheres “negras”, mestiçagem e sexualidade.

22/03/2013
013/2013

Filosofia da
Economia;
Pensamento
Ético e Político

UEFS

Investigar quais as implicações em dissociar a Metafísica e a
Ética na interpretação dos escritos econômicos de Aristóteles.

14/04/2014
036/2014

Filosofia

UEFS

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu
contexto histórico , identificando seus fundamentos filosóficos no
contexto da influência helÊnica no Médio Crescente século II a.C.

23/11/2011
192/2011

Filosofia

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

As artes da princesa: cultura artística e
História Regional
identidade em Feira de Santana no século
do Brasil
XX.

7.

Aldo José Moraes Silva (DCHF)

8.

Alessandra
Oliveira
Teles
(DCHF)
Camelôs em Feira de Santana (BA):
José Raimundo Oliveira Lima
ordenamento territorial e desenvolvimento
(DCIS) (VC)
local
Iracema Raimunda Brito Neves
Aragão (DCIS)

Geografia
Humana

UEFS

UEFS

Compreender o movimento Apocalíptico de Daniel em seu
contexto histórico, identificando seus fundamentos filosóficos no
contexto da influência helênica no Médio Crescente do século II
a.C.
Compor um quadro analítico inicial acerca de contribuições das
diferentes linguagens artísticas para a produção dos referenciais
identitários feirenses no século XX, através de múltiplas e
sucessivas aproximações com as experiências concretas dos
sujeitos e instituições responsáveis por este campo da cultura na
cidade.

Analisar como a precarização do trabalho contribui para o
ordenamento territorial e o desenvolvimento de Feira de Santana.

26/10/2012
149/2012

09/05/2014
042/2014

22/10/2018
122/2018

9.

10.

Jonas Lopes dos Santos Filho
(DCHF)
Murilo Mendonça Souza (DCHF)
Thais Pinho de Oliveira (DCHF)
Zeneide Rios de Jesus (DCHF)
Ana Maria Carvalho dos Santos
Oliveira (DCHF)
Povos indígenas do Brasil: os olhares de
(Afastada para doutorado)
Freyre e Caio Prado Júnior
Patrícia Navarro de Almeida Couto
(DCHF) (Professora Visitante –
REDA)

A sexualidade juvenil soteropolitana (1970Andréa da Rocha Rodrigues
1990): as representações sobre a violência e
(DCHF)
o lúdico da prática sexual.

11. Antonio Janunzi Neto (DCHF)

A relação entre conceito, objeto e coisa em
Tomás de Aquino.

Caroline Vasconcelos Ribeiro
Investigações acerca da crítica de Martin
(DCHF)
12. Ângelo Márcio Macedo Gonçalves Heidegger à Psicanálise Freudiana, em
(DCHF)
especial ao conceito de pulsão (Trieb).

13.

Carolne
(DCHF)

Vasconcelos

Ribeiro

A filosofia de Martin Heidegger e a
psicanálise de D. W. Winnicott: diálogos
possíveis.

História /
Antropologia

UEFS
Edital 001/2010

Analisar as obras Casa Grande e Senzala e Formação do Brasil
Contemporâneo visando identificar a forma como os seus autores
construíram interpretações acerca dos povos indígenas.

Pesquisar praticas sexuais dos jovens soteropolitanos e as
representações que se estabeleciam sobre estas práticas na Cidade
do Salvador, entre 1970 a 1990. Analisar os crimes sexuais que
envolveram adolescentes do sexo feminino a partir das
perspectivas de gênero e classe. Investigas as vivencias sexuais de
homens e mulheres que viveram a adolescência no período da
pesquisa; traçar o perfil social, étnico e etário das pessoas
envolvidas nas práticas sexuais estudadas.
Estabelecer uma consideração sobre a natureza e modo de
operação do conhecimento que um indivíduo humano pode ter
sobre as coisas materiais segundo a perspectiva de Tomás de
Aquino.
Identificar a natureza e os fundamentos da crítica de Heidegger à
psicanálise freudiana dando ênfase à sua argumentação de que a
tentativa de explicação dos fenômenos humanos pelo conceito de
pulsão ancor-se nos moldes metodológicos das ciências modernas
da natureza, cuja a matéria é a mecânica.

06/04/2011
062/2011

16/11/2009
131/2009

História

UEFS

Metafísica e
Epistemologia

UEFS

Filosofia

UEFS

Filosofia

UEFS

Investigar a possibilidade de um diálogo interdisciplinar entre a
filosofia de Martin Heidegger e a psicanálise de Winnicott.

25/09/2015
070/2015

16/08/2013
113/2013

04/05/2010
109/2010

14. Carlos César Barros (DCHF)

Educação para os direitos humanos: Desenvolvimento
eticidade e ação criativa em diferentes
Social e da
contextos do brincar.
Personalidade

UEFS

Descrever, analisar e interpretar os elementos da eticidade
encontrados no contexto de brincadeiras de crianças da educação
infantil em diferentes contextos educacionais: regular, indígena e
quilombola, no sentido da educação para os direitos humanos.

16/06/2016
036/2016

15. Carlos César Barros (DCHF)

Psicologia e reconhecimento dos direitos
humanos: categorias psicológicas na teoria Psicologia Social
do reconhecimento de Axel Honneth.

UEFS

Identificar, descrever e analisar criticamente as categorias
psicológicas trabalhadas pelo autor e seus escritos.

25/03/2013
024/2013

Raça e política na Bahia – estudos das
Cloves Luiz Pereira Oliveira
16.
estratégias discursivas nas eleições
(DCHF)
municipais de Salvador, 2008.

Ciência Política

CNPq

Ciência Política

FAPESB/CNPq
Edital 009/2017

Clóvis Caribe Menezes dos
Santos (DCHF) (Coord. Local)
17.

Elsa
Sousa
(Coord./UFBA)

O Brasil na cooperação Sul-Sul: América
Kraychete de Sul, África e BRICS.

Clóvis Caribe Menezes dos
Santos (DCHF)
Raquel de Matos Cardoso do Vale
(DCHF)
Região oeste da Bahia: As suas novas
Sociologia do
18.
Erivaldo Fagundes Neves (DCHF) formas de organização do espaço agrário.
Desenvolvimento
Jocimara Souza Brito Lobão
(DCHF)
Elane Fiuza Borges (DCHF)

FAPESB
Verba Edital
PET0083/2008

Analisar o peso das variáveis raciais, gênero e político-partidária,
na definição das retóricas dos candidatos, bem como na dinâmica
dos diálogos das campanhas, no desenvolvimento de uma
campanha numa cidade onde 80% da população é afrodescendente.
Analisar, com ênfase na atuação do Brasil, os sentidos, dinâmicas,
alcances e limites da Cooperação Sul-Sul, nos âmbitos dos
processos de integração regional, da cooperação economia,
tecnológica e em políticas sociais entre Estados do Sul Global, e
da cooperação política entre atores do Sul Global em
organizações internacionais.

Investigar e compreender os processos que permitiu a
configuração da atual estrutura fundiária presente hoje no Oeste
da Bahia, bem como as suas relações com os novos grupos e/ou
classes sociais que se formaram a partir do processo de
modernização da sua agricultura desde o final da década de 1970
e os grupos sociais remanescentes.

08/08/2008
120/2008

22/10/2018
121/2018

27/08/2008
125/2008

Antônio da Silva Câmara (UFBA)
Edson Sano (EMBRAPA)
Lídia Maria P. Soares Cardeal
(UFBA)
Edinusia Moreira Carneiro
Santos (DCHF)
Onildo Araújo da Silva (DCHF)
(VC)
Política territorial e desenvolvimento rural:
19.
Oriana Araújo da Silva (DCHF)
a ação do Estado e dos movimentos sociais.
Vanessa da Silva Vieira (DCHF)
Wodis Kleber Oliveira Araújo
(DCHF)

Eduardo
20. (DCHF)

21.

22.

23.

24.

Chagas

UEFS

Analisar a interação entre o Estado e os movimentos sociais na
elaboração de políticas públicas que tenham impacto no
desenvolvimento rural no Estado da Bahia a partir de ações
executadas no contexto da política territorial.

08/12//2017
133/2017

Direito

UEFS

Analisar a motivação das decisões judiciais à luz do realismo
jurídico norte-americano e das teorias pragmáticas da
argumentação jurídica. Mostrar como a Lógica do Razoável de
Luis Recasens Siches amplia os limites da lógica formal
contemporânea e permite sustentar uma Lógica dos Juízos de
valor. Resgatar as bases do realismo jurídico de Jerome Frank,
apresentados originalmente em “Law and the modern mind”
Identificar o entendimento de Chaim Perelman acerca das
motivações das decisões judiciais independente da norma.

206/2010
22/11/2010

Discriminação e caracterização fenológica
da cobertura vegetal a partir de séries
temporais do sensor MODIS no Polo de
Desertificação de Jeremoabo BA.

Geografia

FAPESB
Edital 008/2015

Utilizar séries temporais de dados de sensoriamento remoto do
polo de Jeremoabo, no período de 2001-2014, para mapear classes
de uso e cobertura vegetal, bem como caracterizar a fenologia de
tais classes por meio de métricas fenológicas derivadas de séries
temporais de EVI da plataforma Terra MODIS.

22/0322018
029/2018

Evolução
socioeconômica
Jeremoabo - BA

Geografia

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Analisar a evolução socioeconômica do Polo Jeremoabo entre
1980 e 2010 e correlacioná-la com processos de desertificação.

26/10/2012
158/2012

14/04/2011
080/2011

26/05/2000

Oliveira Os juízos de valor e a motivação das
decisões judiciais: entre o realismo e a
pragmática jurídica

Elane Fiúza Borges (DCHF)
Efigênea de Melo (DBIO)
Flavio França (DBIO)
João Henrique Moura Oliveira
(DCHF)
Jocimara Souza Britto Lobão
(DCHF)
Raquel de Matos Cardoso do Vale
(DCHF)
Ricardo Augusto Souza Machado
(DCHF)
Elane Fiúza Borges (DCHF)
Daniel Ferreira de Jesus (Func.
UEFS)
Henrique Oliveira de Andrade
(DCHF)
Hermilino Danilo Santana de
Carvalho (DCHF)
Jaimeval Caetano de Souza
(DCHF)
João Henrique Moura Oliveira
(DCHF)
Jocimara Souza Britto Lobão
(DCHF)
Raquel de Matos Cardoso do Vale
(DCHF)
Ricardo Augusto Souza Machado
(DCHF)
Elciene
Rizzato
Azevedo
(DCHF) (licença maternidade)
Sharyse Piroupo do Amaral
(DCHF)
Zeneide Rios de Jesus (DCHF)
Lucilene Reginaldo (DCHF)
Elizete da Silva (DCHF)

no

pólo

Geografia

Catalogação e digitalização dos livros de
notas do tabelionato do 1º Ofício da
Comarca de Feira de Santana (1830-1930)

História

UEFS
Edital 001/2010

Preservação e disponibilização dos registros de notas cartoriais de
Feira de Santana e região, referentes ao período de 1827 a 1930.
Consolidar e incentivar grupos de pesquisa com especial interesse
na área social, econômica e cultural do semiárido baiano durante
o século XIX e no pós abolição.

A expansão protestante em Feira de

Estudos de

UEFS

Avaliar a participação do fenômeno religioso no processo geral

Santana.

Religiões

Auge e declínio dos ferroviários na Bahia 1858/1964: Estação Alagoinhas.

História
econômica

das mudanças sócio-políticas e culturais ocorridas na região de
Feira de Santana, no período em estudo e em qua medida a
introdução de um novo sistema religioso seria capaz de provocar
modificações no cenário cultural vigente.
Investigar se a liturgia, a ética e as atitudes tradicionalmente
aceitas pelo protestantismo sofreram algum processo de
acomodação ou adaptação à nova realidade brasileira e feirense.

Iraneidson Santos Costa (UFBA)

25. Elizete da Silva (DCHF)

26.

Uma diocese católica na cidade principesca:
catolicismos em Feira de Santana 19502002.

Elizete da Silva (DCHF)

Eurelino Teixeira Coelho Neto
Um rio de lutas – historia e memória dos
(DCHF)
27.
movimentos sociais no Submédio São
Clovis
Frederico
Ramaiana
Francisco (1968-1994).
Moraes Oliveira (DCHF)
28.

Eurelino Teixeira Coelho Neto História e memória da esquerda e das lutas
sociais: Bahia, Brasil, séc. XX.
(DCHF)

29.

Hudson
(DCHF)

Fernandes

Golino

Exploratory graph analysis: a new approach
for estimating the number of dimensions in
psychological research.

História

31.

32.

33.

34.

Organizar, na UEFS, um arquivo sobre as ferrovias, os
ferroviários e seus movimentos coletivos no Estado da Bahia.

02/03/2001
06/2001

Estudar na perspectiva histórica a instalação da Diocese Católica
de feira de Santana, destacando os seus desdobramentos no
campo religioso feirense.

26/10/2012
156/2012

CNPq
Conhecer a história e preservar a memória das lutas sociais
Chamada 022/2014 desencadeadas no Submédio São Francisco entre 1968 e 1994.

27/03/2015
020/2015

Investigar a história, registrar e preservar a memória e das
organizações de esquerda e das lutas sociais no século XX, com
ênfase para a Bahia.

10/11//2006
153/2006

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

História do
Brasil República

UEFS

Psicologia

UEFS

Ildes Ferreira de Oliveira
(DCHF)
Ser tão forte: desenvolvimento territorial Desenvolvimento
30. Acácia Batista Dias (DCHF)
sustentável.
Territorial
Nacelice Barbosa Freitas (DCHF)
Ione Celeste Jesus de Sousa
(DCHF)
Gimara
Ferreira
Pinheiro
(DCHF)(VC)
Escolarização e formação profissional em
Antonio Roberto Seixas da Cruz
Feira de Santana – 1910/1960 – os grupos
(DEDU)
escolares, a Escola Normal da Feira e o
Ginásio Santanopólis.
Daiane Silva Oliveira (IFBA)
Mayara Paniago S. Cardoso
Simone Maria Ramalho
Rafael de Jesus Souza (FACEDUFBA)
Ivone Maria de Melo (DCHF)
O conceito de sinthoma em Lacan e suas
Dione Carneiro Nascimento (Func.
consequências clínicas.
UEFS)
Janio Laurentino de Jesus
Santos (DCHF)
Ângelo Sérgio Santos da Silva
(DCHF)
Urbanização e produção de cidades na
Antônio César Chaves Assis Bahia.
(DCHF)
Rafael Rodas Vera Filho (DCHF)
(VC)
Jocimara Souza Britto Lobão Análise ambiental no semi-árido baiano
como subsídio ao ordenamento territorial: a
(DCHF)
Israel Oliveira Junior (DCHF)
vulnerabilidade à desertificação no pólo de
Jaimeval Caetano de Souza Jeremoabo.

UEFS

30/2000

CNPq
Chamada n°
11/2014

The main goal of the current Project is to introduce a new
aprproach to estimate the number of dimensions, called
exploratory graph analysis (EGA).
Combater a pobreza e a desiguladade de gênero, através de ações
emancipatórias, fortalecendo a identidade territorial, a
organização, a articulação e a institucionalidade, numa
perspectiva de consolidar uma visão de futuro embasada na
construção do desenvolvimento territorial sustentável.

20/09/2016
074/2016
131/2017
13/11/2014
106/2014

História da
Educação

UEFS
Edital 001/2009

Identificar e investigar registros sobre três instituições escolares
urbanas em Feira de Santana, entre 1910 e 1960 – o Grupo
Escolar José Joaquim Seabra, a Escola Normal de Feira de
Santana e o Colégio Santanopólis – e trata-los enquanto fontes
para uma História e uma Memória da escolarização e da
preparação profissional, via instituições escolares, nesta cidade.

História, Teorias
e Sistemas em
Psicologia

UEFS

Investigar o conceito de sinthoma na obra de Jacques Lacan e
suas consequências para a clínica contemporânea.

29/06/2017
067/2017

Geografia

CAPES/PROEXT

Investigar os condicionantes que, ao longo da história, permitiram
que o sistema de cidades médias e pequenas da Bahia tivesse as
características que possuem atualmente, junto a uma análise dos
padrões de segregação socioespacial existente nessas, bem como
do caráter das propostas de planejamento e gestão que, nas
últimas décadas, foram adotadas, em tese, para superar problemas
que entravam a promoção de justiça social e de melhoria de vida.

31/03/2015
027/2015

Geografia

FAPESB
Edital 025/2010

Analisar a vulnerabilidade ambiental no pólo de Jeremoabo
(Canudos, Uauá, Rodelas, Chorrochó, Paulo Afonso, Glória,
Santa Brígida, Pedro Alexandre, Coronel São João de Sá, Novo
Trunfo, Antas e Jeremoabo) identificado anteriormente como um

19/08/2011
137/2011

08/03/2010
066/2010

(DCHF)
João Henrique Moura Oliveira
(DCHF)
Nacelice Barbosa Freitas (DCHF)
Simony Lopes da Silva Reis
(DCHF)

dos mais degradados do semi-árido da Bahia, visando caracterizar
as áreas mais susceptíveis a desertificação.

35.

Jorge Alberto da Costa Rocha Crítica à racionalidade em Foucault: o
período arqueológico.
(DCHF)

Filosofia

UEFS

36.

Jorge Alberto da Costa Rocha Foucault e a fenomenologia I: o período
arqueológico.
(DCHF)

Filosofia

UEFS

História da
Filosofia

UEFS

História da
Filosofia

UEFS

Revolução metodológica e revolução
José Portugal dos Santos Ramos
científica do séc. XVII: o advento do
37. (DCHF)
método e dos ensaios científicos de
Wagner Teles de Oliveira (DCHF)
Descartes.

38.

José Portugal dos Santos Ramos
Método e ciência em Descartes.
(DCHF)

39. Juliana Barreto Farias (DCHF)

Sob o Governo das Mulheres: casamento e
divórcio entre libertos africanos da Costa
ocidental no Rio de Janeiro e Salvador
(1790- 1860).

História

UEFS

Júlio
Celso
Ribeiro
Vasconcelos (DCHF)

A ciência de movimento de Galileo Galilei.

História da
Filosofia

UEFS

A constituição do sentido e dos sujeitos:
uma investigação hermenêutica e política.

Filosofia

UEFS

Ética

CNPq
Chamada n°
43/2013

40.

de

Laurenio Leite Sombra (DCHF)
41. Flavia Almeida Pita (DCIS)
Jorge Nery Santana (DEDU)

Malcom Guimarães Rodrigues
42. (DCHF)
Sartre e as fronteiras da escolha.

Malcom Guimarães Rodrigues
(DCHF)
Charliston Pablo do nascimento
(DCHF)
Genealogia do escândalo político no Brasil
43. Lolita Guimarães Guerra (DCHF)
democrático.
Maria Aparecida Prazeres Sanches
(DCHF)
Giovana Carmo Temple (UFRB)
Manuel
Cabalar
Fuentes
A rede meteorológica da Bahia e sua
(DCHF)
44.
adequação para o planejamento da
Deórgia Tayane Souza dos Santos
produção agrícola.
(DCHF)

Investigar a amplitude do conceito de racionalidade crítica em
Michel Foucoult, a partir da sua fase arqueológica, tomando por
base o primeiro volume dos Dits et écrits, e da noção a ela
relacionada de método arqueológico.
Investigas a crítica de Michel Foucault endereçada à
fenomenologia, a partir do período arqueológico (os anos 1960),
identificando conceitos, autores e o contexto em cada momento.
Examinar o modo como diversas concepções de método foram
laboradas ao longo do século XVI, sobretudo, aquela que é
estabelecida no Proêmio do Livro dos Físicos do Curso de
Conimbricense da Companhia de Jesus (1592-1606), com
propósito de averiguar o estatuto do marco epistemológico
estabelecido nos Ensaios científicos de Descartes publicados no
início da modernidade, mais precisamente em 1637.
Investigar o método cartesiano por meio da lógica matemática que
o opera e o instrumentaliza na prática científica de René
Descartes, sobretudo, nas obras publicadas em 1637, a saber, o
Discurso do método e os ensaios que o segue: A Geometria, A
Dióptrica e os Meteoros.
Avaliar em que medida as motivações desses homens e mulheres
se aproximavam – ou se afastavam – daquelas feitas por cônjuges
de outras cores, origens e condições sociais.
Contribuir para manter vivo o legado de Galileo, tornando-o mais
acessível ao leitor comum e aos estudantes e estudiosos
contemporâneos.
Investigar processos e estruturas fundamentais que embasam a
constituição humana de sentido e a constituição correlata de
sujeitos individuais e coletivos, num contexto de relações
antagônicas entre sujeitos.
Analisar e explorar os horizontes do conceito sartiano de escolha
original, considerando o dilema ético da escolha pelo sofrimento,
em face a problematização freudiana subjacente ao conceito de
pulsão de morte, visando não só uma confrontação entre os dois
conceito, mas uma possível conciliação por meio da qual
possamos compreender as razões pelas quais o “desejo de ser
Deus”, tal como definido por Sartre (1943), pode se realizar no
sofrimento.

Ética

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

A partir de uma pesquisa de alguns escândalos políticos
brasileiros mais emblemáticos, ocorridos nestes quase 30 anos de
democracia no Brasil, determinar as condições necessárias e
suficientes para uma reflexão crítica imune aos lugares-comuns
da verdade e da moral estabelecidas.

Geografia

UEFS

Analisar a rede meteorológica em funcionamento no Estado da
Bahia, formada pelo Instituto de Meteorologia (INMET), pela
Agência Nacional das Águas (ANA) e pelo Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), gerida por este último,

16/04/2013
041/2013
29/06/2017
066/2017

27/06/2016
039/2016

19/07/2012
098/2012

03/12/2014
111/2014
26/02/2009
011/2009
28/09/2015
073/2015

19/03/2014
019/2014

26/10/2012
144/2012

22/03/2013
016/2013

Raquel Matos Cardoso do Vale
(DCHF) (VC)
Edinusia Moreira Carneiro Santos
(DCHF)
Jocimara Souza Brito Lobão
(DCHF)
Onildo Araújo da Silva (DCHF)
Rosângela Leal Santos (DTEC)

com foco na sua localização geográfica, tipo de dados coletados, e
na forma como a coleta é realizada e sistematizada, com a
finalidade de avaliar sua adequação para a planificação agrícola,
e/ou possibilidades de reestruturação.

Eduardo Gabriel Alves Palma
(INEMA)
Nadia
Virginia
Barbosa
Carneiro (DCHF)
Antonio Jorge Victor dos Santos
(DCHF)
Jémison Mattos dos Santos
Olhos D’água Laboratório de Pesquisa –
45. (DCHF)
ação em audiovisual da UEFS.
Ludmila de Holanda Cavalcante
(DEDU)
Milton Ribeiro de Souza (DFIS)
Sandra Regina Rosa Farias
(DSAU)
Nádia Virginia Barbosa
Carneiro (DCHF) (Coord. Local)
Gláucia Maria Trinchão (DLA)
Maristela Pinho (DSAU)
46.
Desenho urbano e memória visual.
Lysie
dos
Reis
Oliveira
(Coord./UNEB)
José Maurício Daltro (CEAS)

47.

Nilo Henrique Neves dos Reis Machiavelli nas reflexões políticas de
David Hume.
(DCHF)

48.

Paulo
Wenderson
Moraes (DCHF)

49.

Pedro Antônio de
Carneiro (DCHF)

Multidisciplinar

UEFS

Promover a educação estética através de estudos, pesquisas e
ações e produções com as linguagens audiovisuais (fotografia,
cinema e vídeo).

26/05/2009
063/2009

Desenho,
Registro e
Memória Visual

UEFS

Desenvolver um trabalho de leitura e documentação das imagens
aparentes dos espaços construídos, destacando a transformação
desta paisagem no recorrer do tempo.

16/06/2000
38/2000

História da
Filosofia

UEFS

O
mundo
do
trabalho
na
e
o
sofrimento
Teixeira contemporaneidade
psíquico: o entrincheiramento no trabalho e
as LER/DORT entre bancários da Bahia.

Psicologia do
Trabalho e
Organizacional

UEFS

Oliveira A composição musical em
eletrônicos: implicações teóricas.

Intersemiose na
Literatura e nas
Artes

UEFS

meios

Nacelice
Barbosa
Freitas
(DCHF)
Degradação ambiental e processos de
João Henrique Moura Oliveira
desertificação no Estado da Bahia.
50. (DCHF) – afastamento para pósgraduação
Raquel de Matos Cardoso do
Vale (DCHF) – afastamento para

Multidiciplinar

Identificar as cartas de David Hume que fazem referência ao
pensamento de Machiavelli e analisar como autores ingleses
utilizaram os textos de Machiavelli e em que linha de raciocínio
se aproxime do pensamento de Hume;
Viabilizar a organização de um banco de dados circunstanciado
dos autores que identificam algum tipo de relação entre
Machiavelli e Hume.
Analisar a relação do entrincheiramento na carreira e na
organização com as LER/DORT, dentre um conjunto de fatores
psicossociais , no setor bancário da Bahia.Construir e testar um
modelo explicativo com antecedentes pessoais , profissionais e
ocupacionais da incidência de LER/DORT entre bancários.
Apresentar uma compreenção do fenômeno da composição
musical em meios eletrôniocos a partir de suas especifidades e
caracteriticas próprias.
Apresentar as limitações e lacunas dos modelos de análise que se
limitam ao texto da partitura. Apresentar um quadro teórico de
referências a partir do qual uma compreensão do processo de
composição em meios eletrônicos torna-se possível.

Identificar, mapear e avaliar a desertificação no Estado da Bahia
por meio de estudos interdisciplinares, buscando compreender a
INGÁ
complexidade das relações socioambientais que permeiam o
Convênio 004/2009
processo. Os estudos focais serão realizados em 4 grandes regiões
polarizadas Guanambi, Juazeiro, Jeremoabo e Irecê.

13/09/2010
166/2010

03/10/2011
160/2011

22/04/2010
096/2010

22/01/2010
015/2010

pós-graduação
Efigênia de Melo (DBIO)
Elane Fiuza Borges (DCHF)
Deórgia Souza (DCHF)
Flavio França (DBIO)
Jocimara Souza Britto Lobão
(DCHF)
Hermilino Danilo S. de Carvalho
(DCHF)
Eduardo Gabriel Alves Palma
(INEMA/SEMA)
Favísia Freitas de Oliveira (UFBA)
Manuel
Cabalar
Fuentes
(DCHF)
Ricardo
Augusto
Souza
Machado (DCHF) (Afastado
para cursar pós-graduação)
(Prof. Visitante)
Hermilino Danilo S. de Carvalho
51.
(DCHF)
Jocimara Souza Britto Lobão
(DCHF)
Nacelice Barbosa Freitas (DCHF)afastada para doutorado
Raquel de Matos Cardoso Vale
(DCHF)
Rinaldo César Nascimento Leite
(DCHF)
Erivaldo
Fagundes
Neves
(DCHF)
Andréa da Rocha Rodrigues
52.
(DCHF)
Caio Fernandes Figueiredo Adan
(DCHF)
Márcia Maria da Silva Barreiros
Leite (DCHF )
53. Rodrigo Osório Pereira (DCHF)

Gestão ambiental integrada - o uso de
indicadores para a determinação da
qualidade de ambiente intraurbanos e rurais
no município de Feira de Santana.

História da história: crônica, memória e
história na elaboração historiográfica.

Meio Ambiente

Teoria e
Metodologia da
História

A botânica na Bahia Atlântica colonial:
políticas
científicas,
naturalistas
e História Colonial
instituições (1768 – 1808)

UEFS

Analisar os padrões de ocupação e uso do solo em Feira de
Santana, tendo como unidades espaciais de referência as bacias
hidrográficas, e, por meio de indicadores ambientais específicos,
avaliar a qualidade ambiental nos espaços intraurbanos e rurais, a
fim de contribuir com a gestão ambiental integrada no município,
acenando com diretrizes e recomendações que possam colaborar
com o desenvolvimento local.

12/01/2010
007/2010

UEFS

Sistematizar e avaliar interpretações do Brasil, prioritariamente da
Bahia, de uma das suas regiões ou localidades, de recortes
temáticos, obras autorais e estudos historiográficos específicos,
desde as crônicas coloniais aos paradigmas analíticos modernos e
contemporâneos, com abordagens das tipologias de escrita da
história, suas fundamentações filosóficas, visões historiográficas,
circunstâncias das produções intelectuais, situação dos autores nas
respectivas conjunturas da elaboração, características essenciais
dos seus estilos literários e suas tendências e perspectivas.

12/06/2012
088/2012

UEFS

Analisar o papel desempenhado pela botânica na formulação de
políticas coloniais para a Bahia Atlântica entre os anos de 1768 a
1808.

11/09/2017
101/2017

UEFS

Investigar experiências e trajetórias de indivíduos e famílias
negras residentes em comunidades rurais de Iguape e do povoado
Matinhas dos Pretos.
Constituir um acervo de depoimentos orais e registros imagéticos
dessas comunidades; produzir um livro abordando os percursos da
pesquisa e as reflexões sobre as vivências e memórias dessas 10/11/2006
comunidades negras rurais da região do Paraguaçu; identificar,
152/2006
cadastrar, organizar e disponibilizar fontes escritas, iconográficas
e relatos orais que possam contribuir para a historiografia das
populações afrodescendentes
na Bahia; elaborar material
didático-pedagógico sobre essas comunidades que possam ser
também aos professores e alunos de ensino médio da região.

UEFS

Identificar as visões da cidade (real/ possível/ imaginária/
invisível) tendo a imagem e o discurso como mediação de forma a
gerar intervenções que possam garantir sustentabilidade e
convivência.

Elciene
Rizzato
Azevedo
(DCHF) (Coord. Local)
Sharyse Piroupo do Amaral
(DCHF)
Ione Celeste Souza (DCHF)
54.
Lucilene Reginaldo (DCHF)
(Coord./UNICAMP)
Wlamyra
Ribeiro
de
Albuquerque (Coord./UFBA)
Walter Fraga Filho (UNEB)
Suzi de Almeida Vasconcelos
Barboni (DBIO)
55.
Clodoaldo Almeida da Paixão
(DCHF)

Itinerários da memória: comunidades
negras rurais no Paraguaçu (Bahia, 18801940).

Feira de Santana real, possível e imaginária
ou invisível: as imagens, o olhar e os
discursos da saúde pública, do urbanismo e
da cultura sobre a cidade e a identidade

História

Multidisciplinar

15/10/2009
122/2009

Juarez Duarte Bomfim (DCHF)
“feirense” (1900-2012).
Nadia Virginia Barbosa Carneiro
(DCHF)
Uma crítica à linguagem segundo as
56. Tatiane Pereira Boechat (DCHF) “investigações filosóficas” de Ludwig
Wittgestein.
Planejamento e urbanização no território
Telma Maria Sousa dos Santos baiano: uma análise sobre a nova
57.
configuração territorial das cidades de
(DCHF)
salvador e Feira de Santana.
Telma Maria Sousa dos Santos Turismo, planejamento e urbanização: uma
investigação sobre as localidades de
(DCHF)
58.
Jaimeval Caetano de Souza Arembepe e Imbassaí no litoral norte da
(DCHF)
Bahia.
Wagner Teles de Oliveira
(DCHF)
André de Jesus Nascimento O antipsicologismo
59.
(DCHF)
Wittgenstein.
Ângelo Márcio Macedo Gonçalves
(DCHF)

e

a

certeza

de

Filosofia da
Linguagem

UEFS

Discutir e analisar sobre o modo como se deu o engano, ou
melhor, sobre a natureza do erro de interpretação da noção de
significação para o homem ao longo de sua história.

13/12/2012
194/2012

Geografia
Urbana

UEFS

Estudar como as ações do poder público tem promovido a nova
configuração territorial nas cidades de Salvador e Feira de
Santana.

31/03/2015
029/2015

Geografia do
Turismo/
Geografia
Regional

UEFS

Estudar como o planejamento estatal voltado para a dinamização
da atividade turística tem promovido a urbanização das
localidades de Arembepe e Imbassaí no Litoral Norte da Bahia.

23/02/2011
012/2011

UEFS

Desenvolver pesquisa sobre a reflexão tardia de Wittgenstein
sobre a certeza e sobre a gramática dos conceitos psicológicos,
relevando, sobretudo, aqueles aspectos que nos permitiriam
compreender a sua investigação sobre a filosofia da psicologia
como essencialmente vinculada à noção de certeza elaborada em
Da Certeza e em linha de continuidade com a perspectiva antipsicologista do Tractatus.

12/06/2012
083/2012

Filosofia da
Linguagem e
Epistemologia

