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1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta resultados de um levantamento feito nas bases do Repositório

Institucional UFBA - RI UFBA para tomada de conhecimento das pesquisas realizadas nos

programas de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia e nele publicadas. Nosso

objetivo é verificar quais delas se relacionam com a região do Cabula e seu entorno, para

traçarmos um paralelo entre a produção acadêmica referente aos bairros circunscritos no

Cabula, que é uma região que representa o lócus de nossas pesquisas enquanto integrantes do

Projeto TBC - Cabula, e suas relações com as demandas sociopolíticas das comunidades nela

representadas. Pesquisa semelhante foi feita na primeira etapa da nossa investigação e

consistiu em acessar o site do Centro de Documentação e Informação - CDI, da UNEB

(<http://www.cdi.uneb.br/site/#trabalhos>), Banco de Teses e Dissertações; seguindo para as

cinco abas dos programas nele alocados para os quais utilizamos oito descritores temáticos
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relacionados aos eixos das nossas pesquisas. Esse levantamento contemplou os dezessete

bairros que compreendem o Cabula e entorno como descritores de busca. Os resultados

obtidos nessa primeira etapa foram socializados em artigo submetido ao Congresso

Internacional ABED de Educação a Distância 25º CIAED.

As duas Instituições de Ensino Superior - IES citadas neste artigo foram escolhidas

porque nelas o Projeto TBC Cabula tem pesquisadores em atividade ─ ora como professores

de cursos dos programas de graduação e programas de pós-graduação ora como estudantes de

graduação, mestrados e doutorados ─ e por estarem envolvidos diretamente com as

comunidades dos dezessete bairros da região do Cabula. Outro fator a ser considerado refere-

se a serem elas as duas universidades públicas da capital baiana; nesse sentido, um

levantamento como este pode demonstrar o nível de alinhamento das pesquisas produzidas

nessas IES públicas com as demandas dessas comunidades populosas da capital.

Neste artigo, a instituição analisada será a UFBA. Trata-se, portanto, de um estudo

exploratório, utilizando-se a navegação estruturada no site da Universidade Federal da Bahia,

seguida de análise dos resultados sintetizados num quadro demonstrativo, com resultados

discutidos ao longo do texto.

Este levantamento se justifica por ser ele uma forma de conhecimento,

principalmente para pesquisadores do Projeto TBC Cabula, do que existe de pesquisas

voltadas para as comunidades contempladas por esse projeto. A partir dos resultados obtidos,

poderemos traçar proposições em âmbito acadêmico, a fim de que se amplie o diálogo entre a

comunidade acadêmica e essas comunidades, promovendo o engajamento dos pesquisadores

dos grupos de pesquisa a que temos acesso, para que seus mestrados e doutorados abordem

temas considerados de maior impacto e relevância para moradores de bairros populosos e com

insuficiente atendimento das suas demandas sociopolíticas pelos órgãos públicos competentes.

Assim, esperamos contribuir para a consolidação de uma rede comunitária e solidária com a

incumbência de fortalecer a parceria entre comunidades locais e a comunidade acadêmica,

ampliando e dando continuidade às ações que existem.

Uma iniciativa como essa, segundo Alcântara e Sampaio (2019), se constitui em uma

interorganização, composição de organizações interconectadas, que atua de maneira a

contribuir nas alternativas de soluções de problemas do território em questão.
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Para apresentarmos os resultados conclusivos do levantamento realizado, dividimos

este artigo em cinco seções. Após a introdução, exporemos, a seguir, a seção dois, que trata de

como se dá a relação do projeto TBC Cabula com os descritores de busca do levantamento,

que são os dezessete bairros delimitados nesse projeto; Na sequência textual, na seção três, a

metodologia empregada; na quatro, citaremos os programas pesquisados no repositório da

UFBA; na cinco, discutiremos sobre os achados e suas relações com as demandas

sociopolíticas das comunidades neles representadas; e, por fim, a última seção que apresentará

um parecer conclusivo geral.

2 RELAÇÃO DO PROJETO TBC CABULA COM OS DESCRITORES DE BUSCA

DESTE LEVANTAMENTO

O Projeto Turismo de Base Comunitária - TBC Cabula desenvolve suas atividades

com foco no desenvolvimento territorial sustentável, na organização em rede participativa,

com o apoio das comunidades e por meio de relações solidárias baseadas na confiança mútua.

As ações mobilizadas pelo projeto são encaminhadas pelos integrantes dos grupos de pesquisa

Sociedade Solidária, Educação, Espaço, e Turismo - SSEETU e o Rede Educa. Esses grupos

têm realizado, desde 2005, pesquisas sobre essa região, organizando eventos em escolas

circunscritas nos bairros, e com relevante trabalho educativo de valorização da cultura local,

espaço de diálogo para organizações populares e iniciativas comerciais tradicionais como

quitandeiros, feiras de artesanato e manifestações artístico-culturais.

Essas iniciativas estão implicadas com a cidadania, respeito e preservação do meio

ambiente e são coordenadas por pesquisadores dos 14 (quatorze) Eixos Temáticos que

aportam nossos grupos, são eles: Políticas Públicas, Desenvolvimento Local e Regional; Meio

Ambiente, Ecologia Social e Ecoturismo; Turismo de Base Comunitária; Território e Espaço

Urbano; Educação, Formação e Cidadania; Comunicação Comunitária; Memória, História,

Patrimônio e Cultura; Linguagem e Culturas Afro e Afro-brasileiras; Lazer, Esporte e

Entretenimento; Tecnologias Educativas; Inclusão Sociodigital; Cooperativismo, Economia

Solidária, Tecnologia Social e Inovação; Design e Sustentabilidade; e Saúde Coletiva.
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Nos alinhamos com Silva et al. (2012) quanto ao conceito sobre Turismo de Base

Comunitária a ser trabalhado por nossos grupos de pesquisa, que compreende planejamento,

organização e autogestão comprometidas com cooperação e solidariedade no tocante à

atividade turística por parte das comunidades, pois estas devem se articular e dialogar com o

setor público, privado e com as ONGs, com vistas aos benefícios social, cultural, ambiental,

econômico e político advindos dessa importante parceria.

Alinhados a esse conceito, os integrantes do TBC Cabula vêm desenvolvendo

atividades de pesquisa, ensino e extensão a partir dos seus dois grupos de pesquisa com foco

nos 17 (dezessete) bairros aqui delimitados e utilizados como descritores de busca, quais

sejam: Arraial do Retiro; Arenoso; Beiru-Tancredo Neves; Cabula; Doron; Engomadeira;

Estrada das Barreiras; Fazenda Grande do Retiro; Mata Escura; Narandiba; Novo Horizonte;

Pernambués; Resgate; Saboeiro; São Gonçalo do Retiro; Saramandaia; e Sussuarana.

Representantes de organizações comunitárias ─ tais como associações de bairros,

associações culturais, grupo de mulheres, movimentos musicais e de teatro, artesanato, grafite,

cooperativas, corais, grupos de danças e grupos de poesia presentes nesses bairros ─

participam ativamente de reuniões quinzenais organizadas pela Associação Artístico

Cultural – ODEART. Nessas reuniões são discutidas temáticas relativas às demandas

comunitárias organizadas e traduzidas em importantes eixos: Eixo 1 - Educação e Cultura;

Eixo 2 - Esporte e Saúde; Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente e Eixo 4 -

Geração de Emprego e Renda. De acordo com as lideranças dos grupos, esses são os temas

prioritários que mais traduzem as necessidades dessas localidades. Assim, a partir desse

conhecimento que temos como participantes das reuniões com as comunidades, realizamos

levantamentos nos repositórios institucionais da UNEB e da UFBA para analisarmos até que

ponto as produções dessas IES estão relacionadas às demandas sociopolíticas das

comunidades onde o TBC Cabula mais atua.

3 METODOLOGIA

Para desenvolver este trabalho, a metodologia utilizada foi aportada na pesquisa

exploratória, a qual de acordo com o metodólogo Antônio Carlos Gil (2006), é um tipo de



IX Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária - IX ETBCES

IX ETBCES - Redes de Colaboração e Desenvolvimento Local Sustentável - De 14 a 18 de de agosto de 2019.
Anais publicados sob número de ISSN 2447-0600.

pesquisa que objetiva tornar conhecido um assunto pouco explorado. Além de envolver o

levantamento bibliográfico do repositório investigado, houve revisão da literatura encontrada,

a partir das leituras dos seus três elementos em destaque: título, palavras-chave e resumo de

cada publicação, os quais lastrearam o texto aqui proposto. Assim, foram consultados setenta

programas e, em cada um, se buscou as publicações relativas aos dezessete bairros

delimitados no projeto TBC Cabula. Por fim, fizemos um paralelo entre os resultados

encontrados e suas relações com as demandas das comunidades representadas por quatro

eixos: 1 - Educação e Cultura; 2 - Esporte e Saúde; 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio

Ambiente e 4 - Geração de Emprego e Renda.

4 OS PROGRAMAS DO RI UFBA ANALISADOS

O Repositório Institucional da Universidade Federal da Bahia, alocado no endereço:

<https://repositorio.ufba.br/ri/>, tem como objetivo divulgar as produções acadêmicas

desenvolvidas na universidade. Para seus idealizadores, ele é

Composto de facilidades de depósito e recuperação de documentos, em formato digital, o Repositório
Institucional da Universidade Federal da Bahia, visa o aumento da visibilidade da produção
acadêmica e de seus autores. Tornando-se, assim, em uma ferramenta valiosa de divulgação e
preservação da memória intelectual, seja na área das artes, das ciências ou humanidades dessa
universidade. Portanto, é uma iniciativa que se alinha às necessidades de informações confiáveis na
internet, de forma gratuita, pela sociedade. (Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/ri/about/about.jsp, acesso em 15 abril 2019)

Os programas de pós-graduação listados, em ordem, no site do sistema RI UFBA,

estão no Quadro 1 do Apêndice A. Iniciamos o levantamento no repositório da UFBA

considerando-se a seguinte sequência como possibilidade de navegação e pesquisa pelos

programas de pós-graduação dessa instituição: 1º Comunidades e coleções, pois nelas

encontramos todos os programas de pós-graduação; 2º EDUFBA, no PPGAU, pois é o

primeiro inserido na lista da página do repositório; 3º Navegando pelos Programas de Pós-

graduação listados no RI UFBA; 4º Delimitação por assunto, em que se escreveu o descritor e

se iniciou a busca.

https://repositorio.ufba.br/ri/
https://repositorio.ufba.br/ri/about/about.jsp
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Com base na lista de resultados apresentados pelo sistema RI UFBA, consultamos os

títulos e depois acessamos cada arquivo individualmente, investigando os seus resumos e

palavras-chave. O objetivo foi verificar a existência de pesquisas relacionadas a cada bairro

pesquisado. Esse foi o procedimento adotado como padrão para levantamento dos 17

(dezessete) bairros. Com isso, obtivemos, na busca para os descritores bairros “Arraial do

Retiro” e “Arenoso”, a resposta de que não havia qualquer registro desses, nos programas

procurados.

Seguindo a ordem alfabética dos nomes dos bairros, como resultados na sequência da

busca pelos programas, para o descritor Beiru/Tancredo Neves, foram encontradas 3 (três)

publicações. A primeira, no Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar e Multi-

institucional em Difusão do Conhecimento - DMMDC, intitulada: “Terreiro Tumbenci: um

patrimônio afro-brasileiro em museu digital”, cuja autoria é de Hildete Santos Pita Costa, com

a data de 31-Jan-2019. A segunda, publicada pelo Programa de Desenvolvimento e Gestão

Social - PDGS, intitulada: “Poder público e sociedade nas ações de segurança pública: o

Projeto Mulheres da Paz, em Salvador - Bahia”, cuja autoria é de Jussara Maria Santos de

Souza, com a data de 06-Abr-2015; e a terceira no Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade - Poscultura, intitulada: “Para descansar a mente e

sobreviver na clausura! Análise de ações de arte e cultura, voltadas para adolescentes, em

cumprimento de medida socioeducativa”, cuja autoria é de Felipe Cabral Pizane, publicada

em 23-Jan-2019.

Ao buscarmos pelos descritores “Cabula”, foram encontradas 08 (oito) publicações.

A primeira, intitulada “Design cognitivo colaborativo para ambientes virtuais: o caso do

Portal TBC Cabula”, cuja autoria é de Ivana Carolina Alves da Silva Souza, com a data de 27-

Jul-2018; a segunda intitulada “Coletivo Cultarte: limites e possibilidades para autonomia e

empoderamento de mulheres no antigo quilombo do Cabula”, autoria de Helaine, Pereira de

Souza, com a data de 12-Jul-2018; a terceira, intitulada “História pública do Quilombo do

Cabula: representações de resistências em museu virtual 3D aplicada à mobilização do

turismo de base comunitária”, autoria de Luciana Conceição de Almeida Martins, com a data

de 24-Jan-2018; a quarta, intitulada “Problemática socioambiental da cidadania: análise da

formação de alunos em uma escola pública de Salvador, Bahia”, autoria de Isabelle Pedreira

https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Souza,+Jussara+Maria+Santos+de
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Déjardin, com a data de 17-Dez-2015; a quinta, tem como título “Educação praxiofônica na

web: construindo a sintonia com o conhecimento de forma colaborativa”, autoria de Josefa

Santana Lima, com a data de 20-Jul-2016. Essas 05 (cinco) alocadas no DMMDC e as

seguintes no Programa de Pós-Graduação em Geografia - POSGEO, quais sejam: “A

dinâmica afrodescendente no contexto espacial do Cabula – Salvador/Ba”, autoria de Flávio

Oliveira Mota, publicada em 2-Dez-2016; “Um olhar sobre o bairro: Aspectos do Cabula e

suas relações com a cidade de Salvador”, autoria de Anneza Tourinho de Almeida Gouveia,

publicada em 30-Maio-2015; e “As práticas de apropriação da cultura hip-hop pela juventude

soteropolitana: um estudo a partir do lugar”, autoria de Célio José dos Santos, publicada em

22-Jul-2016.

Ao buscarmos pelo descritor “Doron” não houve resultados nos 70 (setenta)

programas verificados. No caso de “Engomadeira”, foi encontrada, no Programa de Pós-

Graduação Profissional em Música - PPGPROM, uma pesquisa intitulada “O Projeto

Educação Musical para a Cidadania (PROEMUCI): Sistematização de uma experiência”, cuja

autoria é de Geisiane Silva, publicada em 19-Dez-2018. Para os descritores “Estrada das

Barreiras” e “Fazenda Grande do Retiro” não houve registros no sistema RI UFBA de

pesquisas relacionadas a esses bairros.

No caso do descritor “Mata Escura”, a resposta do sistema foi de oito publicações,

sendo que as seis primeiras encontradas no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e

Urbanismo - PPGGAU; a penúltima no Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) e a

última listada, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres,

Gênero e Feminismo - PPGNEIM. Assim temos: “Paisagem Urbana na Comunidade:

diretrizes para espaços públicos em Mata Escura”, autoria de Andrea Bianca Ribeiro, com a

data de 7-Jul-2017; “Eixo fluxos - Mobilidade e Acessibilidade: uma proposta para a Rua

Direita de Mata Escura”, autoria de Joaquim da Silva Nunes Junior, com a data de 25-Jun-

2018; “Proposição de melhorias no sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

da comunidade de Mata Escura, Salvador, Bahia”, autoria de Danilo Gonçalves dos Santos

Sobrinho, com a data de 25-Jun-2018; “Núcleo da ACOPAMEC no bairro do Calabetão

(Salvador, BA)”, autoria de Fernanda Ribeiro D’Angelo, com a data de 19-Jun-2018; “Marcos

e portais como instrumento de preservação para a implantação do Parque Theodoro Sampaio”,

https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=SILVA,+Geisiane
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Ribeiro,+Andrea+Bianca
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Nunes+Junior,+Joaquim+da+Silva
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Santos+Sobrinho,+Danilo+Gon%C3%A7alves+dos
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=D%E2%80%99Angelo,+Fernanda+Ribeiro


IX Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária - IX ETBCES

IX ETBCES - Redes de Colaboração e Desenvolvimento Local Sustentável - De 14 a 18 de de agosto de 2019.
Anais publicados sob número de ISSN 2447-0600.

autoria de Gisele Paiva Leite, com a data de 8-Jun-2018; “Caracterização ambiental e análise

das unidades de paisagem para a implantação do Parque Theodoro Sampaio” autoria de

Elisete Cristina Vidotti da Rocha, com a data de 20-Jun-2018; “O ensino entre pedras e grades:

percepções sobre a educação escolar na Penitenciária Lemos Brito” autoria de Daniel Fonseca

Fernandes, publicada em 25-Out-2018; e “De volta à escola: entre os limites de ser e as

possibilidade de viver”, cuja autoria é de Odezina Suzarte, com a data de25-Jan-2010; e Ao

pesquisarmos pelos descritores “Narandiba” e “Novo Horizonte”, não há.

Para o descritor “Pernambués”, obtivemos 03 (três) publicações como resposta. Duas

no PPGAU e uma no DMMDC, listadas na ordem dos referidos programas, temos:

“Autogestão e Sustentabilidade: proposta de equipamentos comunitários para o Condomínio

das Mangueiras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, Salvador, Bahia”, autoria de

Tavares, Castália Nunes, 25-Jun-2018; e “Autogestão e Sustentabilidade: proposta para as

áreas livres e comunitárias do Condomínio das Mangueiras do programa Minha Casa Minha

Vida Entidades, Salvador, Bahia”, autoria de Magalhães, Bruna Fernanda Matos de Menezes,

com a data de 25-Jun-2018; e “A tecelagem da cultura lúdica das crianças de 3 a 5 anos com o

uso das tecnologias digitais: entre rotinas, ritos e jogos de linguagens”, cuja autoria é de Ana

Lúcia Soares da Conceição Araújo, com a data de 17-Mai-2018.

Quanto aos descritores “Resgate” e “Saboeiro”, não há publicações. No caso do

descritor “São Gonçalo do Retiro”, no Programa de Pós-Graduação Profissional em Música -

PPGPROM, obtivemos 01 (um) resultado: “Descoberta e construção de uma prática

pedagógica musical através de uma história de vida” autoria de Décio Pereira Silva Junior,

com a data de 13-Ago-2018.

Na busca pelo descritor “Saramandaia” foi encontrada 01 (uma) pesquisa no

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU, intitulada: “A produção

audiovisual no planejamento urbano participativo: experiências e o caso do Plano de Bairro

Saramandaia”, autoria de Marcos Oliveira de Carvalho, com a data de 17-Jan-2017.

Completando a lista de descritores por bairro, chegamos ao décimo sétimo que é

“Sussuarana”, assim obtivemos no PPGAU, 01 (um) resultado, qual seja: “Utopia e

pragmatismo em cinco propostas de habitação de interesse social no Brasil (1992-2012)”, cuja

autoria é de Leandro de Souza Cruz, pesquisa com a data de 20-Mar-2017.

https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Leite,+Gisele+Paiva
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Rocha,+Elisete+Cristina+Vidotti+da
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Rocha,+Elisete+Cristina+Vidotti+da
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Tavares,+Cast%C3%A1lia+Nunes
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Magalh%C3%A3es,+Bruna+Fernanda+Matos+de+Menezes
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Silva+Junior,+D%C3%A9cio+Pereira
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Carvalho,+Marcos+Oliveira+de
https://repositorio.ufba.br/ri/browse?type=author&value=Cruz,+Leandro+de+Souza
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Dos setenta programas pesquisados, estes abaixo, relacionados no Quadro 2,

representam aqueles nos quais há publicações referentes aos descritores bairros que fizeram

parte deste levantamento. Os demais não citados no quadro não apresentaram publicações

referentes aos bairros pesquisados. O resultado completo, de toda a pesquisa, pode ser visto

no Apêndice A, deste artigo.

Quadro 2 - Demonstrativo do levantamento por descritor bairro, em pesquisas publicadas em pós-graduações,
da UFBA.

Descritores

de

busca

PROGRAMAS DO RI UFBA

PD
G
S

PP
D
M
M
D
C

Po
sc
ul
tu
ra

PO
SG

E
O

PP
G
PR

O
M

PP
G
A
U

PP
G
D

PP
G
N
E
IM

Arraial do Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0
Arenoso 0 0 0 0 0 0 0 0
Beiru/Tancredo Neves 1 1 1 0 0 0 0 0
Cabula 0 5 0 3 0 0 0 0
Doron 0 0 0 0 0 0 0 0
Engomadeira 0 0 0 0 1 0 0 0
E. das Barreiras 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazenda Grande do Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0
Mata Escura 0 0 0 0 0 6 1 1
Narandi- ba 0 0 0 0 0 0 0 0
Novo Horizonte 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernambués 0 1 0 0 0 2 0 0
Resgate 0 0 0 0 0 0 0 0
Saboeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
São Gonçalo do Retiro 0 0 0 0 1 0 0 0
Saramandaia 0 0 0 0 0 1 0 0
Sussuarana 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL PROGRAMAS 1 7 1 3 2 10 1 1
Fonte: Elaborado pelos autores em abril de 2019.

Como panorama geral, constatamos na análise realizada até aqui, que dos 70 (setenta)

programas pesquisados, não há publicações relativas aos bairros: Arraial do Retiro, Arenoso,

Doron, Estrada das Barreiras, Fazenda Grande do Retiro, Narandiba, Novo Horizonte,

Resgate e Saboeiro; um total de nove, dos dezessete bairros inscritos como descritores de

busca. Por outro lado, verifica-se que 8 (oito) bairros (Beiru/Tancredo Neves, Cabula,
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Engomadeira, Mata Escura, Pernambués, São Gonçalo do Retiro, Saramandaia e Sussuarana,

o que configura aproximadamente a metade do total que delimitamos, são contemplados em

investigações realizadas por pesquisadores da UFBA.

Constatamos, neste levantamento realizado, que os bairros mais presentes em

investigações realizadas por pesquisadores da UFBA são, conforme demonstrado na Figura 1,

abaixo, Mata Escura e Cabula, ambos com 8 (oito) pesquisas cada. Notamos, também, que a

concentração das pesquisas incide no Programa DMMDC e PPGAU, os quais apresentam 5

(cinco) e 6 (seis) pesquisas, respectivamente. Nesses casos, os temas abordados são os

referentes à paisagem urbana na comunidade, mobilidade e acessibilidade, sistema de limpeza,

educação escolar na Penitenciária Lemos Brito e Parque Theodoro Sampaio, tais pesquisas

foram publicadas entre 2010 e 2018.
Figura 1 - Rede relacional entre Programas de Pós-graduação e localidades

Fonte: Elaborada pelos autores em maio de 2019

Reiteramos que após resposta do sistema, analisamos a pertinência por meio do título,

resumo e palavras-chave. Assim, obtivemos informação apropriada sobre cada programa
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possuir ou não pesquisas relacionadas a cada um dos descritores de busca utilizados. Após

essa primeira constatação do levantamento, no qual se evidenciaram quais são os programas e

quantidades de pesquisas, seguiremos com a última parte que é a análise das temáticas e suas

relações com os eixos demandados pelas comunidades do Cabula e entorno.

5 DOS ACHADOS E SUAS RELAÇÕES COM AS DEMANDAS SOCIOPOLÍTICAS

DAS COMUNIDADES NELES REPRESENTADAS

Nesta última análise dos achados relativos às publicações no Repositório

Institucional UFBA, em 70 (setenta) programas de pós-graduação nele cadastrados, depois de

confirmadas as 26 (vinte e seis) ocorrências demonstradas no Quadro 2, da seção anterior,

referentes aos bairros ali delimitados, fizemos um paralelo entre tais achados e até que ponto

eles se relacionam com as demandas sociopolíticas representadas por meio dos 4 (quatro)

eixos construídos pelos representantes dessas comunidades da cidade de Salvador. Os eixos

são: Eixo 1 - Educação e Cultura; Eixo 2 - Esporte e Saúde; Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura

e Meio Ambiente e Eixo 4 - Geração de Emprego e Renda.

No resultado de busca pelo descritor Beiru/Tancredo Neves se encontrou uma

pesquisa do programa PDGS, a qual se relaciona com o eixo Infraestrutura/Habitação e Meio

Ambiente, pela abordagem que é realizada sobre Segurança Pública; a segunda, do

PPDMMDC, tem relação direta com o eixo Cultura, por abordar história local e cultura

religiosa afro-brasileira; por fim, a terceira, pelo programa Póscultura, relaciona-se ao Eixo 1

- Educação e Cultura.

Para o bairro Cabula, foram encontradas 8 (oito) publicações, sendo que as cinco

primeiras foram realizadas dentro do Programa de Pós-Graduação DMMDC e as três últimas

no POSGEO.

A primeira publicação trata do Portal TBC Cabula, uma ferramenta informacional à

disposição da comunidade para divulgação de eventos e navegação livre em abas variadas

inseridas no Portal. Essa pesquisa se relaciona tanto com o eixo Educação e Cultura quanto

com o de Geração de Emprego e Renda, pois a comunidade pode publicar eventos alinhados à



IX Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária - IX ETBCES

IX ETBCES - Redes de Colaboração e Desenvolvimento Local Sustentável - De 14 a 18 de de agosto de 2019.
Anais publicados sob número de ISSN 2447-0600.

economia solidária também. A segunda, tem relação com o Eixo 4, Geração de Emprego e

Renda, por abordar o Coletivo Cultarte, uma organização de mulheres que trabalham com

artesanato, no antigo quilombo do Cabula; a terceira trata da História pública do Quilombo do

Cabula fazendo uso da tecnologia em museu virtual 3D, aplicada à mobilização do turismo de

base comunitária, desse modo, se relaciona com os eixos Eixo 1 - Educação e Cultura e com o

4 - Geração de Emprego e Renda. A quarta se alinha com dois eixos, o 3 -

Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente e o 1 - Educação e Cultura, por fazer uma

abordagem à problemática socioambiental da cidadania e a formação de alunos de uma escola

pública; a quinta, que aborda diretamente a educação e as tecnologias, por meio de uma rádio

web, e situada numa escola pública, se relaciona com o Eixo 1 - Educação e Cultura.

Das três publicações do POSGEO, a primeira faz uma abordagem sobre a

afrodescendência no contexto do Cabula, sendo classificada no Eixo 1 - Educação e Cultura; a

segunda, faz um estudo do bairro e suas relações com a cidade de Salvador. Nesse sentido, ela

se situa nos Eixos 1 - Educação e Cultura; e no 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente;

a terceira faz uma abordagem das práticas da cultura hip-hop pela juventude da capital baiana,

num estudo a partir do lugar. Essa publicação se relaciona principalmente com o Eixo 1 -

Educação e Cultura, mas sua discussão perpassa os demais eixos, ainda que indiretamente.

No caso do bairro “Engomadeira”, foi encontrada, no PPGPROM, uma publicação

que se alinha com o Eixo 1 - Educação e Cultura, mas sua abordagem perpassa pelo menos

outros dois eixos o 2 - Esporte e Saúde; e o 4 - Geração de Emprego e Renda, por tratar de um

projeto de educação musical.

O outro bairro contemplado nos achados da nossa pesquisa no RI UFBA foi “Mata

Escura”, com oito publicações, sendo que as 6 (seis) primeiras foram encontradas no

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGGAU. A primeira, desse

programa, trata de paisagem urbana na comunidade, e oferece diretrizes para espaços públicos

na Mata Escura. Esse tipo de temática guarda relação direta com o Eixo 3 -

Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente. A segunda aborda a questão de mobilidade e

acessibilidade, apresentando uma proposta para a Rua Direita de Mata Escura. O eixo a que

diretamente se relaciona é o 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente. A terceira propõe

melhorias no sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos da comunidade de
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Mata Escura. Esse tema, assim como o anterior, também se alinha com o eixo três. A quarta

trata de uma instituição situada na Rua São Mateus, Mata Escura, o foco da pesquisa é o

núcleo da ACOPAMEC no bairro do Calabetão o qual investe na educação da criança, do

adolescente, e do jovem na prevenção ao risco social, na preservação do ambiente familiar,

nos bairros de Mata Escura e Calabetão. Desse modo, o eixo que melhor representa é o 1 -

Educação e Cultura. A quinta faz um estudo sobre marcos e portais como instrumento de

preservação para a implantação do Parque Theodoro Sampaio. Tal publicação contempla

primordialmente o Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente, mas a abordagem feita

perpassa outros eixos como o 1 - Educação e Cultura; e Eixo 4 - Geração de Emprego e

Renda, haja vista a possibilidade de crescimento do turismo de base comunitária nessa

localidade, por meio de visitação ao parque. Por fim, a sexta publicação do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGGAU, referente à caracterização ambiental e

análise das unidades de paisagem para a implantação do Parque Theodoro Sampaio. Essa

publicação, assim como a anterior, contempla demandas dos eixos 3 -

Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente, 1 - Educação e Cultura; e o 4 - Geração de

Emprego e Renda.

As outras duas publicações encontradas, na busca para o descritor Mata Escura,

foram: uma no Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) e a última listada, no

Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e

Feminismo - PPGNEIM. Assim temos a do PPGD que contempla o Eixo 1 - Educação e

Cultura, por abordar a educação escolar na Penitenciária Lemos Brito. Essa temática perpassa o Eixo

4 - Geração de Emprego e Renda, haja vista a possibilidade de ressocialização dos detentos e

perspectiva de ser inserido no mercado de trabalho ao final do cumprimento de pena. A última

publicação para o descritor em tela é pelo PPGNEIM, ela aborda a questão de mulheres

retornarem à escola, e analisa as trajetórias de vida e de escolarização dessas moradoras do

bairro da Mata Escura. Essa pesquisa tem relação direta com o Eixo 1 - Educação e Cultura,

todavia é perpassada pelos eixos 2 - Esporte e Saúde; e pelo Eixo 4 - Geração de Emprego e

Renda, pois considera-se, por certo, a questão da melhora da saúde quanto à elevação da

autoestima, também a questão da perspectiva de emprego, por meio da qualificação obtida na

escola e/ou faculdade.
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Na resposta da busca para o descritor “Pernambués”, obtivemos 03 (três)

publicações. Duas no PPGAU e uma no DMMDC. A primeira, trata da temática autogestão e

sustentabilidade com uma proposta de equipamentos comunitários para o Condomínio das

Mangueiras do programa Minha Casa Minha Vida. Tal pesquisa tem relação direta com o eixo

Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente. A segunda, que também aborda a

autogestão e a sustentabilidade, propõe criação de áreas livres e comunitárias do Condomínio

das Mangueiras do programa Minha Casa Minha Vida, pesquisa que contempla o Eixo 3 -

Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente.

A terceira, do DMMDC, trata do temática tecelagem da cultura lúdica das crianças

de 3 a 5 anos com o uso das tecnologias digitais, com ênfase nas rotinas, ritos e jogos de

linguagens. Pesquisa comprometida precipuamente com o Eixo 1 - Educação e Cultura.

O outro bairro que aparece no resultado de busca é o São Gonçalo do Retiro. Para ele,

foi encontrado, no Programa de Pós-Graduação Profissional em Música - PPGPROM, uma

publicação relativa à prática pedagógica musical através de uma história de vida. Tema que

contempla o Eixo 1 - Educação e Cultura.

Na busca pelo descritor Saramandaia, obtivemos o resultado de uma publicação no

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU, cuja abordagem foi o

uso do audiovisual no planejamento urbano participativo, um estudo de caso do Plano de

Bairro Saramandaia. A temática está alinhada com o Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio

Ambiente.

O último bairro que aparece como resultado na busca dentre os 17 procurados foi

Sussuarana. Como resultado dessa busca, obtivemos no PPGAU, uma publicação que

contempla o Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente, por abordar cinco propostas

de habitação de interesse social no Brasil entre os anos de 1992 e 2012.

Assim, das 26 publicações que obtivemos como resultado, considerando-se os 8 (oito)

bairros Beiru/Tancredo Neves, Cabula, Engomadeira, Mata Escura, Pernambués, São

Gonçalo do Retiro, Saramandaia e Sussuarana, constatamos que os eixos mais contemplados

com relação direta ou indireta, por quantidade de resultados a eles associados, foram: o Eixo 1

- Educação e Cultura, com 17; e Eixo 3 - Habitação/Infraestrutura e Meio Ambiente, com 12.
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O terceiro e quarto lugares ficaram para o Eixo 4 - Geração de Emprego e Renda, com 08 e o

Eixo 2 - Esporte e Saúde, com 02, respectivamente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste levantamento ficou constatado que das publicações do RI UFBA, vistas em 70

(setenta) programas de pós-graduação nele cadastrados, pode-se afirmar que há necessidade

de um olhar acadêmico mais atento para as demandas dos dezessete bairros analisados. Esses

bairros se configuram como muito populosos e carentes de atendimentos básicos para os seus

moradores, o que torna imprescindível o incentivo de mais pesquisas voltadas a essas

localidades, principalmente pelo fato de que a UFBA é uma universidades pública.

Notadamente, há ainda um distanciamento entre a maioria das pesquisas produzidas

na academia e as demandas sociopolíticas que impactam essas comunidades, pois muitos

temas implicados com necessidades básicas aos cidadãos da região ainda não são abordados

com maior frequência nesse centro de formação superior.

Por outro lado, há de se considerar como elemento positivo o fato de existirem 26

(vinte e seis) ocorrências de publicações, distribuídas em 8 (oito) desses bairros. Além de que,

após análise dos títulos e resumos dessas publicações, e de se realizar o paralelo entre os

achados e a relação deles com as demandas sociopolíticas representadas por meio dos 4

(quatro) eixos temáticos, podermos afirmar que todas as 26 (vinte e seis) publicações têm

relação direta com as demandas sociais locais apontadas pelas comunidades, por meio dos

eixos criados nas reuniões com lideranças locais.
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APÊNDICE A - Quadro demonstrativo dos setenta programas pesquisados no RI UFBA e
seus achados

Quadro 1 - Demonstrativo com os setenta programas de pós-graduações da UFBA que foram pesquisados.

Programa Faculdade Área Artigos

Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo
(PPGAU)

Faculdade de Arquitetura Área I Paisagem Urbana na Comunidade:
diretrizes para espaços públicos
em Mata Escura. 7-Jul-2017.

Eixo fluxos - Mobilidade e
Acessibilidade: uma proposta para
a Rua Direita de Mata Escura. 25-
Jun-2018.

Proposição de melhorias no
sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos da
comunidade de Mata Escura,
Salvador, Bahia. 25-Jun-2018.

Núcleo da ACOPAMEC no bairro
do Calabetão (Salvador, BA). 19-
Jun-2018.

Marcos e portais como
instrumento de preservação para a
implantação do Parque Theodoro
Sampaio. 8-Jun-2018.

Caracterização ambiental e análise
das unidades de paisagem para a
implantação do Parque Theodoro
Sampaio. 20-Jun-2018.

Autogestão e Sustenta-bilidade:
proposta de equipamentos
comunitários para o Condomínio
das Mangueiras do programa
Minha Casa Minha Vida
Entidades, Salvador, Bahia. 25-
Jun-2018.

Autogestão e Sustentabilidade:
proposta para as áreas livres e
comunitárias do Condomínio das
Mangueiras do programa Minha
Casa Minha Vida Entidades,
Salvador, Bahia. 25-Jun-2018.

A produção audiovisual no
planejamento urbano
participativo: experiências e o
caso do Plano de Bairro
Saramandaia. 17-Jan-2017.
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Utopia e pragmatismgo em cinco
propostas de habitação de
interesse social no Brasil (1992-
2012). 20-Mar-2017.

Programa de
Desenvolvimento e Gestão
Social (PDGS)

Faculdade de Administração Área III Poder público e sociedade nas
ações de segurança pública: o
Projeto Mulheres da Paz, em
Salvador - Bahia. 6-Abr-2015.

Núcleo de Pós-Graduação
em Administração (NPGA)

Faculdade de Administração Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais (PPGAV)

Escola de Belas Artes Área V NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Dança (PPGDANÇA)

Escola de Dança Área V NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem (PPGENF)

Escola de Enfermagem NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal nos
Trópicos (PPGCAT)

Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Zootecnia (PPGZOO) Escola de Medicina

Veterinária e Zootecnia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Música (PPGMUS)

Escola de Música Área V NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
Profissional em Música
(PPGPROM)

Escola de Música Área V O Projeto Educação Musical para
a cidadania(PROEMUCI):
sistematização de uma
experiência. 19-Dez-2018.

Descoberta e construção de uma
prática pedagógica musical
através de uma história de
vida.13-Ago-2018.

Programa de Pós-Graduação
em Alimentos, Nutrição e
Saúde (PGNUT);

Escola de Nutrição Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Artes Cênicas (PPGAC)

Escola de Teatro Área V NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Engenharia Civil (PPEC)

Escola Politécnica Área 1 NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Estruturas
(PPEE)

Escola Politécnica Área 1 NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica
(PPGEE);

Escola Politécnica Área 1 NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Industrial
(PEI)

Escola Politécnica Área 1 NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Quimica
(PPEQ)

Escola Politécnica Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Ciências Contábeis
(PPGCONT)

Faculdade de Ciências
Contábeis

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Comunicação e Cultura
Contemporâneas (PósCom)

Faculdade de Comunicação
Área III NÃO HOUVE REGISTRO
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Programa de Pós-graduação
em Direito (PPGD)

Faculdade de Direito Área III O ensino entre pedras e grades:
percepções sobre a educação
escolar na Penitenciária Lemos
Brito. 25-Out-2018.

Programa de Pós-Graduação
em Economia (PPGECO)

Faculdade de Economia Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Educação (PPGE)

Faculdade de Educação Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
Multidisciplinar e Multi-
institucional em Difusão do
Conhecimento (DMMDC)

Faculdade de Educação Área III Design cognitivo colaborativo
para ambientes virtuais: o caso do
Portal TBC Cabula.27-Jul-2018.

Coletivo Cultarte: limites e
possibilidades para autonomia e
empoderamento de mulheres no
antigo quilombo do Cabula.12-
Jul-2018.

História pública do Quilombo do
Cabula: representações de
resistências em museu virtual 3D
aplicada à mobilização do turismo
de base comunitária. 24-Jan-2018.

Problemática socioambiental da
cidadania: análise da formação de
alunos em uma escola pública de
Salvador, Bahia.17-Dez-2015.

Educação praxiofônica na web:
construindo a sintonia com o
conhecimento de forma
colaborativa.20-Jul-2016.

Terreiro Tumbenci: um
patrimônio afro-brasileiro em
museu digital. 31-Jan-2019.

A tecelagem da cultura lúdica das
crianças de 3 a 5 anos com o uso
das tecnologias digitais : entre
rotinas, ritos e jogos de
linguagens. 17-Mai-2018.

Programa de Pós-Graduação
em Assistência
Farmacêutica em Rede e
Associação de Instituições
de Ensino Superior
(PPGASFAR)

Faculdade de Farmácia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ciências de Alimentos
(PGALI)

Faculdade de Farmácia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Farmácia (PPGFAR)

Faculdade de Farmácia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Antropologia (PPGA)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Ciências Sociais
(PPGCS)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO
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Programa de Pós-Graduação
em Estudos
Interdisciplinares sobre
Mulheres, Gênero e
Feminismo (PPGNEIM)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III De volta à escola: entre os limites
de ser e as possibilidade de viver.
25-Jan-2010.

Programa de Pós-Graduação
em Filosofia (PPGF)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em História (PPGH)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Museologia
(PPGMUSEU)

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa Multidisciplinar
de Pós-Graduação em
Estudos Étnicos e Africanos
(PÓS-AFRO) - CEAO -
UFBA

Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Pós-Graduação em Ciências
da Saúde (POSSAUDE)

Faculdade de Medicina da
Bahia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Pós-Graduação em
Medicina e Saúde (PPGMS)

Faculdade de Medicina da
Bahia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Pós-graduação em Patologia
Humana e Patologia
Experimental (PGPAT)

Faculdade de Medicina da
Bahia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Saúde, Ambiente e
Trabalho (PPGSAT)

Faculdade de Medicina da
Bahia

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Odontologia e Saúde
(POSDONTO)

Faculdade de Odontologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós Graduação
em Diversidade Animal
(PPGDA)

Instituto de Biologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ecologia e
Biomonitoramento (Pós-
Ecologia)

Instituto de Biologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ecologia – Mestrado
Profissional em Ecologia
Aplicada à Gestão
Ambiental (PMPEAGeA);

Instituto de Biologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Genética e
Biodiversidade (PPG-
GenBio)

Instituto de Biologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Microbiologia (PG-
Micro)

Instituto de Biologia Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação
(POSICI)

Instituto de Ciência da
Informação

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-graduação
em Biotecnologia
(PPGBiotec)

Instituto de Ciências da
Saúde

Área II NÃO HOUVE REGISTRO
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Programa de Pós-Graduação
em Biotecnologia Rede
Nordeste (Renorbio)

Instituto de Ciências da
Saúde

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Imunologia - (PPGIM)

Instituto de Ciências da
Saúde

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Processos Interativos dos
Órgãos e Sistemas
(PPGORGSISTEM)

Instituto de Ciências da
Saúde

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
Multicêntrico em
Bioquímica e Biologia
Molecular (PMBqBM)

Instituto de Ciências da
Saúde

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-
Graduação em Ensino,
Filosofia e História das
Ciências (PPGEFHC)

Instituto de Física Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Física (PPGFIS)

Instituto de Física Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Pós-Graduação em
Geofísica (PGEOF)

Instituto de Física Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Geografia (POSGEO)

Instituto de Geociências Área I A dinâmica afrodescendente no
contexto espacial do Cabula –
Salvador/Ba. 2-Dez-2016.

Um olhar sobre o bairro: Aspectos
do Cabula e suas relações com a
cidade de Salvador. 30-Mai-2015.

As práticas de apropriação da
cultura hip-hop pela juventude
soteropolitana: um estudo a partir
do lugar. 22-Jul-2016.

Programa de Pós-Graduação
em Geologia
(PGGEOLOGIA)

Instituto de Geociências Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Geoquímica: Petróleo e
Meio Ambiente
(POSPETRO)

Instituto de Geociências Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Estudos
Interdisciplinares Sobre a
Universidade (PPGEISU)

Instituto de Humanidades,
Artes e Ciências Professor
Milton Santos

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Relações Internacionais
(PPGRI)

Instituto de Humanidades,
Artes e Ciências Professor
Milton Santos

Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa Multidisciplinar
de Pós-Graduação em
Cultura e Sociedade
(Poscultura)

Instituto de Humanidades,
Artes e Ciências Professor
Milton Santos

Área IV Para descansar a mente e
sobreviver na clausura! Análise de
ações de arte e cultura, voltadas
para adolescentes, em
cumprimento de medida
socioeducativa. 23-Jan-2019.

Pós-Graduação em
Literatura e Cultura
(PPGLITCULT)

Instituto de Letras Área IV NÃO HOUVE REGISTRO
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Programa de Pós-graduação
em Letras e Linguística
(PPGLL até 2010)

Instituto de Letras Área IV NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Língua e Cultura
(PPGLINC)

Instituto de Letras Área IV NÃO HOUVE REGISTRO

Pós-Graduação em
Matemática (PGMAT)

Instituto de Matemática Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Computação
(PGCOMP)

Instituto de Matemática Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Mecatrônica da UFBA
(PPGM)

Instituto de Matemática Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (PPGPSI)

Instituto de Psicologia Área III NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Química
(POSQUIMICA)

Instituto de Química Área I NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Biociências (PPGB)

Instituto Multidisciplinar em
Saúde (IMS)

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (PPGSC
- IMS)

Instituto Multidisciplinar em
Saúde (IMS)

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa de Residência
Multiprofissional em
Urgência (PRMU - IMS)

Instituto Multidisciplinar em
Saúde (IMS)

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Programa Multicêntrico de
Pós-Graduação em Ciências
Fisiológicas (PMPGCF)

Instituto Multidisciplinar em
Saúde (IMS)

Área II NÃO HOUVE REGISTRO

Fonte: Elaborado pelos autores em maio de 2019.
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