Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (em andamento)
Dezembro 2018

Nº

1.

2.

3.

COORDENADOR(A) / EQUIPE

TÍTULO DO PROJETO

O estatuto da cidade e a regulamentação das
zeis.
Adriana Nogueira Vieira Lima
Sub-projeto: O Estatuto da Cidade e a
(DCIS)
regulamentação de Zeis em Feira de
Santana.
Ana Barreiros de Carvalho (DCIS) Gestão social sustentável e as politicas de
Corina Tereza Costa Rosa Santos
apoio à família e a paternidade no Brasil no
(DCIS)
período de 2014 a 2018.
Ana Carla Lucia Carvalho Santos
(DCIS)]
Microfinanças e microcrédito no Brasil:
Gilton Alves Aragão (DCIS)
participação das cooperativas de crédito.
Márcia da Silva Pedreira (DCIS)

ÁREA DA
PESQUISA

FINANCIAMENTO

OBJETIVOS

CONSEPE

Ciências Sociais

UEFS

Verificar os limites e possibilidades da utilização das zonas
especiais de interesse social como instrumento de Direito a Cidade.

12/06/2012
087/2012

Administração
Pública

UEFS

Entender, qualitativamente, como as políticas de apoio à família e à
paternidade podem se constituir em uma estratégia de gestão social
sustentável.

23/03/2018
036/2018

Economia

UEFS

Analisar a participação das cooperativas de crédito na oferta de
microcrédito produtivo e orientado.

01/08/2018
083/2018

4.

Aurelina Laurentina Viana (DCIS) A Utilização do Seminário como Técnica
de Ensino no Curso de Ciências Contábeis
das Universidades Estaduais da Bahia.

Técnicas de
Ensino

UEFS

5.

Carlos Eduardo Behrmann Rátis
Controle de constitucionalidade: Modelos
Martins (DCIS)
adotados e a participação do senado federal.

Direito
Constitucional

UEFS

6.

7.

8.

Carlos Eduardo Soares de Freitas
(DCIS)
Rossine Cerqueira da Cruz (DCIS)
Tânia Maria de Araújo (DSAU)
Direito e política: estudos de casos sobre
meio ambiente do trabalho na Bahia.
Antônio Ricardo Dantas Caffé
(UFBA)
Claudio Jenner de Moura Bezerra Uma análise sobre as causas da violência
doméstica e familiar contra a mulher a lume
(DCIS)
Ricardo Lima da Silva (Func. UEFS) dos processos judiciais da comarca de Feira
de Santana – Bahia, entre o período de
Sônia Cristina Rovaris (MP)
2010/2013.
Crescimento econômico e desigualdade de
Cleiton Silva de Jesus (DCIS)
Leandro Batista Duarte (DCIS)
renda no Brasil.

9.

Cleiton Silva de Jesus (DCIS)
Ana Barreiros de Carvalho (DCIS)

Inflação e Política Monetária no Brasil

10.

Dermeval Passos da Hora (DCIS)

O

Paradoxo

do

desenvolvimento

Descrever, através da pesquisa, a utilização do seminário em sala de
aula. Identificar como os docentes do ensino superior têm aplicado
essa técnica em sala de aula e as etapas que são traçadas quando da
sua execução.
Definir adequadamente o controle abstrato de constitucionalidade ,
estabelecendo suas características , pressupostos e etapas;resgatar a
história brasileira , em seus aspectos mais importantes e até então
desconhecidos, da prática do modelo kelseniano de
constitucionalidade.

Ciências Sociais

CNPq/MCT

Objetiva-se, por este projeto,investigar, estudar e sistematizar as
relações jurídicas que se estabelecem contemporaneamente, em um
contexto neoliberal, a partir da contaminação, expoposição ou dos
efeitos de eventos impactantes e violentos em meios ambientes do
trabalho, entre trabalhadores e seus familiares.

Direito

MPBA

Mapear os motivos da violência contra gênero nos procedimentos
em andamento da 20ª Promotoria de Justiça de feira de Santana e na
Vara de vioL~encia Doméstica e Familiar contra a Mulher, em um
período de seis meses sobre 300 cadernos processuaus.

Macroeconomia

UEFS

Macroeconomia

UEFS

Economia

UEFS

Estudar o processo de crescimento econômico e a dinâmica da
distribuição de renda, inclusive a relação entre essas duas variáveis.
Estudar quantitativamente a dinâmica inflacionária e o papel da
política monetária no Brasil. Especificamente, procurar-se-á: i) criar
e atualizar uma base de dados de variáveis macroeconômicas
relevantes; ii) identificar as causas fundamentais da inflação
brasileira; iii) avaliar a eficácia da política monetária no combate a
inflação; iv) aprender, aperfeiçoar e utilizar técnicas econométricas
apropriadas para o estudo aplicado da macroeconomia; v) levar a
discussão do estado da arte do tema para a sala de aula, nas
disciplinas Análise Macroeconômica II e Tópicos Especiais em
Economia II, que são lecionadas pelo proponente
Estudar as novas formas organizativas introduzidas na economia

13/04/2010
090/2010

03/10/2011
161/2011

04/09/07
95/2007

09/12/2013
158/2013
20/06/2018
068/2018

15/07/2016
051/2016

18/04/2007

Artur Roberto do Nascimento
(DCIS)
Gerino Francisco do Nascimento
(DCIS)
Jossel Borges Santos (DCIS)

11.

12.

13.

sustentável: cognição e intervenção
institucional. Estudo de um espaço
socialmente construído no Vale do São
Francisco.

Dermeval Passos da Hora (DCIS)
(Coord.Local)
Eugenio Lima Mendes (DCIS)
Jossel Borges Santos (DCIS)

Concentração da Renda e da Riqueza e o
Endividamento Familiar na RMS(F) –
Região Metropolitana de Salvador –
Ampliada pela financeirização: ciclos e
tendências
contemporâneas
da
Antonio Ricardo Dantas Caffé financeirização.
(Coord./UFBA)
Florentino Carvalho Pinto (DCIS)
O Modelo de Gestão das Cooperativas
Jorge Aliomar Barreiros Dantas
CCLB
e
COOPERFEIRA:
A
(DCIS)
Desarticulação da Produção de Leite e de
Sandra Maria Cerqueira da Silva
Carne na Região de Feira de Santana.
Mattos (DCIS)
Herval da Silva Moura (DCIS)
Célia
Oliveira
de
Jesus
Evidenciação
de
informações
Sacramento (DCIS)
Juliano Almeida de Faria (DCIS)
socioambientais:
um
estudo
nas
Leonardo Souza de Almeida (Func.
organizações do Centro Industrial Subaé
UEFS)
(CIS), Localizadas em feira de Santana –
Bahia.
Karinamizuki Dias dos Santos
(UNEB)

Regional

local e o papel do Estado neste processo, a partir das teias de
relações constituídas pela nova realidade econômica. Esta nova
realidade conduz para alterações que vão se manifestar na gestão
política e da economia, configurando um novo perfil a ser assumido
pelo Estado, que vai se estabelecer no elemento básico para a
afirmação da nova conformação socioeconômica regional.

44/2007

Economia

FAPESB

Analisar o processo de concentração de renda e da riqueza e o
endividamento familiar: a totalidade de compromissos de crédito
assumidos pelas famílias na região metropolitana, em conseqüência
da desregulamentação e liberação do Setor Financeiro, no recorte
regional definido como a RMS(F) – Região Metropolitana de
Salvador Ampliada pela Financeirização.

Relações de
Integração de
Cooperativismo/
Agronegócio

UEFS

Analisar a influência dos modelos adotados de Gestão do CCLB e
COOPERFEIRA na desarticulação da produção do leite e da carne
na região de Feira de Santana.

24/03/2010
071/2010

Ciências
Contábeis

UEFS/FAPESB
Edital 001/2012

Demonstrar as características da evidenciação de informações
contábeis socioambientais produzidas pelas organizações industriais
que fazem parte do CIS no município de Feira de Santana – Bahia.

14/11/2012
170/2012

Avaliar as estratégias utilizadas para formação de preços e
comercialização, auxiliando no processo de tomada de decisões, na
manutenção e otimização dos preços de vendas dos produtos
comercializados e, consequentemente, a sobrevivência da empresa.
Problematizar os índices de desemprego aberto e desemprego
oculto, tomando os indicadores (IBGE, DIEESE) conhecidos pela
comunidade acadêmica, para fazer paralelos que permitam fornecer
dados sobre a qualidade de vida dos trabalhadores. Conjecturar
sobre o nível de pobreza da RMS.

05/02/2007
29/2007

O papel do Marketing na competitividade:
uma oportunidade para o microempresário.

Mercadologia

UEFS

Desenvolvimento e urbanidade na região
metropolitana de Salvador-BA: pobreza e
desemprego e suas imbricações.

Economia
Regional

UEFS

16.

Kelly Cristina Ribeiro Marques
Organizações da sociedade civil de
Cardoso (DCIS)
interesse público (OSCIP): estudo quanto
Juliano Souza de Almeida (DCIS)
ao perfil das entidades do estado da Bahia.
(VC)

Ciências
Contábeis

UEFS

Traçar um perfil da qualidade das informações contábeis
apresentadas ao CNES pelas entidades qualificadas com OSCIP,
localizadas no Estado da Bahia.

13/12/2012
198/2012

17.

Kil Hyang Park (DCIS)
Danton
de
Oliveira
(Funcionário UEFS)

Economia

FAPESB

Compreender o fenômeno da criminalidade situacional-ambiental
das áreas urbanas; verificar as principais áreas de risco de
homicídio, e identificar algumas características sócio-econômicas
dessas áreas que contribuam para esse resultado.

30/07/2008
117/2008

RH Treinamento

CNPq

Qualificar a equipe da UEFS em técnicas analíticas de biodiesel.

30/07/2008
118/2008

14.

Joselito Viana de Souza (DCIS)

15.

Jossel Borges Santos (DCIS)
Frederico Torres da Silva (DCIS)

18.

O Fenômeno da Criminalidade no
Freitas Município de Feira de Santana a Ótica da
Economia do Crime.

Kil Hyang Park (DCIS)
Angélica Maria Lucchese (DEXA)
Tereza Simonne Mascarenhas Santos
(DEXA)

Song Won Park (USP)

Habilitação de Recursos Humanos da UEFS
em Métodos Analíticos de Biodiesel.

08/03/2018
014/2018

08/08/2011
125/2011

19.

Kil Hyang Park (DCIS)
Angélica Maria Lucchese (DEXA)
Tereza Simonne Mascarenhas Santos
(DEXA)

Sustentabilidade da Produção de Biodiesel
em Arranjos Locais na Bahia.

Modelagem de
Decisões

CNPq

Determinar o impacto de vários fatores principais na viabilidade da
indústria de biodiesel a partir de arranjos locais na região central da
Bahia.

30/07/2008
119/2008

CNPq

Propor uma interação para aprimorar a formação de alunos de
escolas públicas responsáveis pelo ensino secundário de zona rural
da microrregião de Feira de Santana, além de oferecer mecanismos
para aperfeiçoar os professores dessas escolas, com oportunidade
para reciclagem e espaços para discutirem metodologias de ensino.

03/02/2009
002/2009

Amarildo da Cruz Fernandes (UFRJ)
Song Won Park (USP)

20.

Kil Hyang Park (DCIS)
Saulo José dos Santos Rocha (DCIS)
(afastado para doutorado)
José Raimundo Oliveira Lima
(DCIS) (afastado para doutorado)
Danton de Oliveira Freitas(Func.
UEFS)

Formação
dos
Empreendedores.

Formadores

de Administração de
Empresas

Sérgio André Fontes Azevedo
(UFPB)

21.

22.

23.

Márcia da Silva Pedreira (DCIS)
Bioenergia, agricultura familiar e políticas
(Coord. Local)
de
desenvolvimento:
impactos
socioeconômicos da produção de biodiesel
Sérgio
Pereira
Leite nas regiões de influência da PETROBRAS.
(Coorde./UFRRJ)

Agricultura
familiar

PETROBRAS

O significado de facticidade das decisões da
Corte Interamericana de Direitos Humanos
para a Ordem Jurídica do Brasil: um estudo
da disposição subjetiva à norma jurídica
internacional.

Filosofia e
Sociologia
Jurídica

UEFS

Márcia Costa Misi (DCIS)
Cloves dos Santos Araújo (DCIS)
Cleber Lázaro Julião Costa (DCIS)

Marília Lomanto Veloso (DCIS)
Dermeval Passos da Hora (DCIS)
Flávio José de Sousa (DCIS)
Gerino Francisco do Nascimento
(DCIS)
Jossel Borges Santos (DCIS)
Paulo Rosa Torres (DCIS)

Instituições,
Políticas
Públicas
e
Desenvolvimento
Territorial.
Estudo
Desenvolvimento
Multidimensional do espaço agrário
Territorial
privadamente apropriado: O Sertão do São
Francisco.

MCT/ CNPq
Edital 14/2008 –
Universal

Marília Lomanto Veloso (DCIS)
(Coord.Local)
24.

Educação para os Direitos e a Cidadania.

Direito

PETROBRAS

Vera
Leonelli
(Coord./
JUSPOPULI)
Nilo Rosa dos Santos (DCIS)
Ana Borborema (DEXA)
25.

26.

Desenvolvimento Econômico Social e
Maria de Lourdes Siqueira (UFBA)
Discriminação
Florentina da Silva Souza (UFBA)
Romilson da Silva Sousa (UNEB)
Paulo Nazareno Alves Almeida Diferenças estruturais produtivas entre os
pequenos,
médios
e
grandes
(DCIS)

Economia

UEFS

Métodos e
modelos

UEFS

Caracterizar, avaliar e monitorar os impactos sociais, econômicos e
institucionais da instalação e operação de biodiesel pela Petrobras
Biocombustíveis na sua área de influência (CE, BA e MG) e
analisar as alterações que a criação da cadeia produtiva do biodiesel,
produzirá sobre o contexto regional e sobre os agricultores
familiares do Semi-Árido.
A pesquisa tem por objetivo principal revelar como tem sido
construída a instrumentalização de um exercício político através das
decisões judiciais, levando em consideração que a esfera
internacional desempenha heuristicamente um espaço de
consciência; e pode desempenhar juridicamente um espaço de
coerção simbólica, que permite a fundamentação por meio dessas
decisões para proteção de direitos, sobretudo de grupos
descriminalizados. É, pois, um conteúdo de instrumentalização
argumentativa que permitirá a emancipação de grupos prejudicados.
Estudar as novas formas organizativas introduzidas no espaço
territorial do Sertão do São Francisco, em seus aspectos
socioeconômicos e político-institucional procurando identificar o
caráter ou a natureza concreta das instâncias responsáveis pela
implementação territorial atual e o papel do Estado através das
políticas públicas neste processo, a partir de teias de relações
constituídas pela nova realidade regional.

Contribuir para a ampliação das possibilidades de construção da
justiça, em seu mais amplo sentido, através de atividades de
pesquisa teórica e prática sobre a mediação popular como política
pública para a prevenção da violência.

Investigar a relação entre discriminação contra os Afro-Brasileiros e
o desenvolvimento econômico na Bahia, particularmente nas
cidades de Salvador, Feira de Santana e Cachoeira. Isto é, averiguar
até que ponto, numa sociedade onde segmentos sociais são
discriminados, as relações econômicas são influenciadas por esta
discriminação.
Estudar as diferenças estruturais entre os estratos de área da
agropecuária baiana.

29/08/2012
123/2012

19/08/2011
135/2011

27/08/2008
126/2008

17/06/2009
073/2009

13/07/2006
089/2006

20/06/2018
071/2018

estabelecimentos agropecuários baianos.

27.

28.

29.

30.

Reinaldo Santos Andrade (DCIS)

Produtividade territorial e educação no
semiárido baiano.

matemáticos,
econométricos e
estatísticos
Administração
Pública

Crescimento e
Rosembergue Valverde de Jesus Teorias do crescimento econômico:
Desenvolvimento
aplicações para economia brasileira.
(DCIS)
Econômico
Rossine Cerqueira da Cruz (DCIS)
Dinâmicas Territoriais na Bahia: um estudo
(Coord.Local)
dos territórios de identidade Litoral Sul,
Economia
Mônica de Moura Pires (Coord./ Vitória da Conquista e Portal do Sertão.
UESC)
Telma Cristina Silva Teixeira
Economias
Sustentabilidade técnico-financeira na
(DCIS)
Agrária e dos
gestão de recursos hídricos: um estudo na
Recursos
bacia do Rio Paraguaçu/BA.
Naturais
Frank Pavan de Souza (UFRJ)

UEFS

Calcular o coeficiente de correlação de Pearson aferindo
produtividade territorial, a razão entre o PIB municipal e a área do
território municipal, versus IDEBs apresentados pelos municípios
localizados no Semiárido Baiano.

16/08/2013
112/2013

UEFS

Produzir um manual intermediário de Teorias do Crescimento
Econômico com Aplicações para a Economia Brasileira.

16/06/2016
034/2016

FAPESB
Edital 011/2014

Analisar o desenvolvimento nos Territórios de Identidade Litoral
Sul, Vitória da Conquista e Portal do Sertão sob a ótica dos
indicadores socioeconômicos e da pobreza multidimensional.

18/12/2014
124/2014

UEFS

Simular a cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraguaçu através de estimativas e análise dos recursos necessários
para a garantia da sustentabilidade técnico-financeira da sua gestão.

17/03/2017
024/2017

