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Boletim Informativo do 

POSGEO – Edição 02.  
Pela Coordenação   

Em continuidade ao Boletim informativo, divulgamos hoje a segunda edição com 

informes bimestrais e um balanço anual de defesas e qualificações.  

Acompanha este boletim, a instrução normativa de credenciamento docente para 

que possamos, assim que retornamos em 2022, rediscutir o credenciamento 

docente do Programa à luz dos objetivos gerais do POSGEO e das questões 

particulares de avaliação e composição atual do quadro docente.  

Alguns elementos importantes do formulário de acompanhamento estudantil 

também se encontram nesta edição.  

Reforçamos o convite para que possam publicar informes nas próximas edições.  

Divulguem! 

 
DESTAQUES DESTA 

EDIÇÃO  
 

CONGRESSO 75 ANOS 

UFBA  

Confira como foi a Participação dos 

estudantes e Docentes do POSGEO 

no Congresso 75 anos UFBA  

ACOMPANHAMENTO 

ESTUDANTIL  

Destacamos alguns dos resultados 

do formulário de acompanhamento 

estudantil 

PROCESSO SELETIVO 

2022 

Balanço das principais questões do 

processo seletivo 2022. 



 

 

CONGRESSO UFBA 75 

ANOS   
Pela coordenação   

Durante os dias 06 a 11 de dezembro de 2021 ocorreu o 

Congresso 75 anos UFBA. O POSGEO participou ativamente.  

Institucionalmente propusemos duas mesas de debates com os 

egressos destaques do Programa. Aqueles que foram indicados      

às premiações de teses e dissertações da CAPES e ANPEGE, 

após as indicações e avaliação da comissão de seleção dos 

melhores trabalhos.  

A primeira mesa foi: TERRITÓRIO, CULTURA E EDUCAÇÃO 

POLÍTICA: AS PESQUISAS DO POSGEO-UFBA com a participação 

de Lucas Zenha Antonino e Saulo Medrado dos Santos com 

mediação de Paulo Zangalli Jr. 

A segunda mesa proposta pelo POSGEO foi: PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: AS PESQUISAS DO 

POSGEO-UFBA, com participação de Emanuel dos Santos 

Oliveira e mediação de  Grace Alves e Paulo Zangalli Jr.  

Além dessas propostas oficiais do POSGEO, os docentes e 

grupos de pesquisas também propuseram atividades 

destacamos:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas Docentes 

A ENERGIA NO BRASIL: GERAÇÃO, CONSUMO, IMPACTOS E 
POTENCIALIDADES 

JOSÉ ANTÔNIO LOBO DOS SANTOS, VINICIUS BUENO, LUIS GUILHERME 
RESENDE SANTOS, CÉLIO BERMANN, WHODSON ROBSON DA SILVA, 
CRISTINA PERFEITO 

GERENCIAMENTO DA ÁGUA NA BAHIA ANTONIO PUENTES TORRES, MARIO JORGE DE SOUZA, NILTON DE 
OLIVEIRA, TIAGO RIBEIRO SANTOS 

CONVERSATÓRIO CULTURA E UNIVERSIDADE (MESA 2): CULTURA E 
GRADUAÇÃO NA UFBA 

JOSÉ ROBERTO SEVERINO, CLÍMACO CÉSAR SIQUEIRA DIAS, SÉRGIO 
FARIAS, CARLOS ROBERTO FRANKE, NARA PESSOA 

A “BOIADA MINERAL” E OS CONFLITOS TERRITORIAIS NA BAHIA: LEITURA A 
PARTIR DA ARTICULAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS 

GUIOMAR GERMANI, LUCAS ZENHA ANTONINO, FERNANDA OLIVEIRA 
RODRIGUES, PABLO HENRIQUE DA SILVA MONTALVÃO, SONHA MARIA DE 
OLIVEIRA SILVA, VALDIRENE SANTOS ROCHA SOUSA 

DESIGUALDADES FUNDIÁRIAS, QUESTÃO RACIAL E DESENVOLVIMENTO: O 
NEOEXTRATIVISMO E SEUS EFEITOS POLÍTICOS E SOCIAIS 

ANETE BRITO LEAL IVO, GILCA GARCIA DE OLIVEIRA, TIAGO MATOS DOS 
SANTOS, THIAGO LIMA DA SILVA, JOÃO RODRIGO SANTANA 

GRUPO PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: VINTE E QUATRO ANOS DE 
PESQUISAS ORIENTADAS PELA OBRA DE MILTON SANTOS 

MARIA AUXILIADORA SILVA, CLÍMACO CESAR SIQUEIRA DIAS, MARCO 
ANTONIO TOMASONI, WILLIAN GUEDES MARTINS DEFENSOR MENEZES, 
DENISE SILVA MAGALHÃES 

CAMINHOS DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL E NA ESPANHA: OS CASOS DA 
BAHIA E DA GALÍCIA 

GILCA GARCIA DE OLIVEIRA, CAROLINA SILVA RIBEIRO, DAMIÁN COPENA 
RODRIGUEZ, CLOVES DOS SANTOS ARAÚJO 

GESTÃO AMBIENTAL EM UNIVERSIDADES: A EXPERIÊNCIA DA UFBA JOSÉ ANTÔNIO LOBO DOS SANTOS, CARINA CARVALHO DE ARAÚJO 
OLIVEIRA, CÍNTIA BRITO DE SOUZA GALHEIGO, ZENIS NOVAIS DA ROCHA, 
GUIDO LAERCIO BRAGANÇA CASTAGNINO, NOELI PERTILE 

CRISE AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO INSURGENTE: O QUALISALVADOR EM 
PERSPECTIVA 

PAULO CESAR ZANGALLI JUNIOR, MARIA ELISABETE PEREIRA DOS 
SANTOS, ARLETE MOYSES RODRIGUES 



 

 

Livro “Representação e Geografia”  
Por Angelo S. Serpa 

Ainda no Congresso UFBA 75 Anos, no 38º Festival de 

Autores da EDUFBA seção de lançamentos de livros, foi 

lançado o livro intitulado Representação e Geografia, 

organizado pelo Prof. Ângelo S. Serpa e com capítulo da 

Prof.a Catherine Prost.  

O livro dá consequência e registra os momentos de um 

processo de reflexão coletiva de um conjunto de 

pesquisadores(as) sobre um tema comum a outras 

áreas do conhecimento, além da Geografia: a questão 

da representação dos resultados de pesquisas de cunho 

espacial desenvolvidas nas universidades e nos centros 

de pesquisa, no Brasil e no exterior, com especial 

atenção, mas não se restringindo a elas, às 

representações cartográficas, bem como ao papel da 

cartografia e do geoprocessamento, seu potencial e 

suas limitações como estratégias de representação. 

Assim, a obra busca fornecer subsídios também para 

áreas correlatas da Geografia, em especial a 

arquitetura, o urbanismo e o planejamento urbano-

regional.  

No livro são discutidos as habilidades gráficas 

desenvolvidas na geografia escolar, os mapas como biografias espaciais, a teoria das representações sociais 

em Henri Lefebvre, as representações geográficas na cartografia social, a necessidade de uma ciência situada 

a partir de notas histórico-epistemológicas sobre a cartografia, as representações cartográficas como 

manifestações do geográfico, a relação entre ciência e arte através da Geografia, as contradições entre os 

conceitos de apresentação e representação, as diversas possibilidades de representação na Geografia, a 

representação do movimento e da mobilidade, o texto como possibilidade de representação, entre outros 

temas.  

 

Informações adicionais sobre o livro:  

ISBN: 978-65-5630-246-1  

Organizador: Angelo Serpa  

Ano: 2021  

Formato: 17 x 24 cm  

Número de páginas: 333p 

  

 

 

  



 

 

Acompanhamento 

Estudantil  
Pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento Estudantil 

O perfil estudantil do POSGEO-UFBA é majoritariamente de 

mulheres (54%), pretas ou pardas (75%) com renda de até 2 salários-

mínimos (56%), sendo as bolsas do Programa a principal fonte de 

renda dos estudantes (36%).  

Essa primeira descrição é importante porque nos coloca diante de 

um perfil historicamente vulnerabilizado. Os impactos da pandemia 

são, portanto, significativos.  

Pelo menos 58% dos estudantes são responsáveis pelo cuidado de 

ao      menos mais de uma pessoa, sendo que 28% cuidam de mais 

de uma pessoa     . Ao menos 51% dos estudantes enfrentam 

dificuldades financeiras. 

Ao menos 61% dos estudantes admitem terem enfrentado 

problemas psicológicos durante a pandemia. Mas, quando olhamos 

para a questão seguinte, sobre como a pandemia os afetou, 

observamos que os impactos são maiores. Falta de concentração, 

medo, angústia, falta de motivação, luto, relações familiares, crises 

de ansiedade, depressão, problemas de conexão, falta de 

privacidade e local adequado para trabalho, são frequentes nas 

respostas. A nuvem de palavras destaca as menções mais 

recorrentes      nas respostas.  

Pelo menos 55% dos estudantes admitiram fazer uso de substâncias 

psicoativas e 54% disseram que seu uso aumentou durante a 

pandemia. Cafeína (58%), açúcar (50%), álcool (41%), analgésicos 

(17%), ansiolíticos (17%) e antidepressivos (15%) são os mais 

citados.  

 O cansaço pelo tempo excessivo em telas, a sobrecarga de leituras 

e as preocupações socioeconômicas são as principais dificuldades 

de trabalho e estudo apontada     s pelos estudantes.  

 Sobre as atividades 

do POSGEO  

No que tange os aspectos formais das 

atividades do POSGEO, 68% dos que 

responderam o questionário não qualificaram      

o projeto. Esse número pode ser relativizado 

pela quantidade de respondentes que 

ingressaram      em 2021 (42%) e 2020 (22%).  

Entre os motivos destacados encontram-se 

reflexos da pandemia e problemas em conciliar 

as disciplinas e a reelaboração do projeto.  

Destacamos      que muitos informaram não ter 

realizado a qualificação de projeto por 

dificuldades de realizar trabalho de campo, o 

que sugere incompreensão do caráter desta 

primeira qualificação.  

A relação entre trabalho e pesquisa também 

aparece como ponto relevante, reflexo da 

ausência de bolsas.  

Quanto à qualificação de texto 88% dos 

respondentes ainda não qualificaram.  

Pelo menos metade dos estudantes fizeram 

disciplinas em outros programas de pós-

graduação, seja na UFBA (51%), ou fora (40%). 

Enquanto isso, 31% realizaram todas as 

disciplinas no POSGEO.  

Ao menos 54% dos estudantes tiveram 

problemas para realização de atividades de 

campo durante a pandemia.  

Apenas 54% dos estudantes informaram ter 

conseguido tempo para aprofundar os estudos 

durante a pandemia. Os que conseguiram, se 

concentraram em atividades de consulta 

bibliográfica e participação em seminários e/ou 

lives, bem como em disciplinas.  

As questões emocionais e o excesso de trabalho 

(uberizados, inclusive) foram as principais 

dificuldades apontadas.  

 

 

  



 

A relação orientador/orientando  
Pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento Estudantil 

Decidimos dar ênfase a esta seção por um aspecto muito simples. O resultado desses indicadores mostra que nós docentes 

também adoecemos. As causas são gerais e particulares e cada um pode fazer uma reflexão desses elementos, mas em geral 

a carga excessiva de orientações e trabalho tem sido um entrave para que possamos oferecer melhor qualidade para a 

formação dos estudantes. É preciso lembrar que todo e qualquer processo formativo demanda uma troca e quando essa não 

efetiva plenamente alguns pontos negativos se destacam, o que não implica dizer que somos maus profissionais, mas que 

em aspectos particulares podemos melhorar. E, para isso, precisamos coletivamente criar condições para tanto.   

Em geral temos uma relação positiva com nossos orientandos. A avaliação dos estudantes sobre a relação deles com os 

orientadores foi em geral positiva,      apenas 4% indicaram problemas     . No entanto, quando qualificamos a pergunta 

surgem alguns aspectos importantes.  

Quando perguntamos sobre o suporte que nós orientadores oferecemos para o desenvolvimento da tese e dissertação o 

número de insatisfação aumenta para 10% (insatisfatório e muito insatisfatório), se acrescentarmos as respostas que 

indicaram neutralidade, o número sobe para 17%. O mesmo ocorre quando pedimos para avaliar a qualidade da orientação 

(17% consideram neutro a muito insatisfatório).  

Destacamos este percentual por ser um número considerável e por ter aumentado significativamente quando comparado às 

respostas de egressos do Programa sobre o mesmo tema, ou seja, há um processo de diminuição da qualidade de nosso 

trabalho em decorrência da pandemia, do trabalho remoto e, possivelmente, por processos de adoecimento.  

Quando perguntamos sobre o suporte oferecido por outros docentes que não o orientador o número de respostas medianas 

aumenta, ao menos 30% escolheram a opção neutro, o que indica uma posição média entre muito satisfatório e muito 

insatisfatório. O que reflete também no suporte entre os próprios estudantes. Apesar de a maioria considerar satisfatória a 

relação com os demais discentes (32%), ao menos 26% disseram ser neutra, o que evidentemente reflete a relação destes 

com a própria representação estudantil. A figura a seguir mostra o percentual de respostas de cada categoria. 

As questões sensíveis que porventura apareceram no formulário serão trabalhadas pelo Grupo de Trabalho de forma 

particular, buscando soluções para os problemas, e prezando sempre pelo diálogo.  

Ressaltamos, ainda, que estamos em diálogo com profissionais da área de psicologia, em especial de grupos de pesquisa que 

têm como princípio a formação acadêmica para pensarmos soluções coletivas e ações práticas ainda para o início do semestre 

letivo de 2022.  

 

 

  



 

Processo Seletivo 2022 
Por Luís Paulo Batista Silva 

Entre os dias 21 de outubro e 13 de dezembro de 2021 a Pós-Graduação em Geografia, por meio da comissão composta 

pelos professores Luis Paulo B. da Silva, presidente, Catherine Prost, Antonio Angelo Fonseca, Antonio Puentes, Clímaco 

Dias e Marco Antônio Tomasoni realizou a sua seleção para o ingresso nos cursos de mestrado e doutorado em Geografia. 

Assim como no ano de 2020, em razão da situação da pandemia do COVID-19, a seleção foi realizada de maneira remota. 

A seleção do ano de 2021 ofereceu 24 vagas para o curso de mestrado, sendo que 8 para a Linha I – Análise Urbana e 

Regional e 16 para a Linha II – Estudos Ambientais. No doutorado foram abertas 13 vagas, sendo 7 para a Linha I e 6 para a 

Linha II. Após o período de inscrição, participaram das etapas da seleção 22 candidatas e candidatos para o mestrado e 23 

para o doutorado. 

Após a verificação da documentação, as candidatas e candidatos tiveram os seus pré-projetos e memoriais descritivos 

avaliados pela comissão e, posteriormente, puderam fazer a defesa dos mesmos, via plataforma Google Meet. Os critérios 

para a avaliação destas etapas foram indicados pelo edital, especificamente nos anexos VII, VIII e IX. Ao término destas 

etapas, no dia 17 de dezembro de 2021, a congregação do POSGEO se reuniu para homologar os resultados da seleção, 

discutir a atribuição de orientações e relatar os problemas do processo de seleção. Por fim, no dia 19 de dezembro de 2021, 

o resultado foi divulgado na página do POSGEO, assim, encerrando o processo seletivo. 

Vale a pena destacar que a seleção de novas alunas e alunos para a pós-graduação é um processo que demanda constante 

revisão e critica por parte da comunidade acadêmica do POSGEO. Neste ano, mais uma vez, tivemos limitações e entraves 

oriundos do caráter remoto do processo de seleção, tais como quedas e falhas na conexão, o que causa transtornos para 

todo mundo. Além disso, o colegiado do POSGEO está aberto para pensar em alterações no processo seletivo como, por 

exemplo, a possibilidade de realizar provas para aferição dos conhecimentos de Geografia das candidatas e candidatos e a 

adequação do memorial descritivo enquanto um instrumento de avaliação pertinente a este processo de seleção. Estes e 

outros pontos podem e devem ser discutidos pela comunidade do POSGEO, visando a construção de um processo de 

seleção cada vez mais transparente. Sendo assim, contamos com as opiniões e contribuições de todas e todos.  

A seguir destacamos a lista de aprovados com os respectivos orientadores já amplamente divulgada nos canais de 

comunicação do POSGEO.  

 

 

  

APROVADOS MESTRADO 2022 

NOME ORIENTADOR 

Bruna Roberta Oliveira Santos  Clímaco Dias 

Bruna Souza Silva Alcides Caldas 

Carlos Eduardo Conceição Silva Luis Paulo da Silva 

Cintia Silva de Jesus  Clímaco Dias 

Daniel dos Santos Macedo  Alcides Caldas 

Daniel Sena de Jesus Paulo Zangalli Jr. 

Emilly Domingos da Silva Maria Auxiliadora 

Jilvana Ferreira da Silva Souza Grace Alves 

José Rafael Santos de Jesus Pablo Santos 

Larissa Gomes dos Santos Oliveira Grace Alves 

Lizandra de Azevedo Ribeiro Nobre Maria Auxiliadora 

Marcos Vinícius Almeida Conceição Maria Auxiliadora 

Mirela Silva Ferreira  Maria Auxiliadora 

Natália Morena Lage Silva Clímaco Dias 

Nataly Sousa Pinho  Catherine Prost 

Raija Cisneiros de Jesus Junia Guimarães 

APROVADOS DOUTORADO 2022 

NOME ORIENTADOR 

Adriana Leão Machado Almeida Denise Magalhães 

Amanda Dias dos Reis Grace Alves 

Carolina Rodrigues da Silva Antonio Puentes 

Cláudia Alves dos Santos Angelo Serpa 

Cledson Mesquita Santos Marco Antônio Tomasoni 

Dhione Andrade Figueiredo Antônio Lobo 

Gilma Brito da Silva Maria Auxiliadora 

Izis Thelma Araújo Santiago  Grace Alves 

Luã Karll de Oliveira Maria Auxiliadora 

Luiz Rogério de Lima Macedo  Marco Antônio Tomasoni 

Marcos Bandeira Santos Antônio Lobo 

Maxsuel Bezerra do Nascimento Antonio Puentes 

Míryam S. de Almeida Cerqueira Maria Auxiliadora 

Roberval Soares Santos Gilberto Corso 



FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

DA PESQUISA  

 Pela Coordenação 

Informamos que o CNPQ lançou a Chamada 25/2021 para jovens 

pesquisadores, com bolsas para recém-doutores, além de bolsas para 

atuação em empresas. Serão concedidas bolsas em todas as áreas do 

conhecimento nas modalidades Pós-Doutorado Junior – PDJ, Pós-

Doutorado Sênior – PDS, Pós-Doutorado Empresarial – PDI, Pesquisador 

Visitante – PV, Doutorado Sanduíche Empresarial – SWI e Doutorado 

Sanduíche no País – SWP. As bolsas devem ter início de junho de 2022 a 

maio de 2023 e o prazo de submissão é até 07/02/2022. 

Link: https://bit.ly/3zdbrur  

 

DEFESAS DO 

POSGEO  

 Pela Secretaria 

Realizadas 

Este ano de 2021 ocorreram 6 (seis) defesas de doutorado e 8 (oito) defesas de mestrado 

no POSGEO, ou seja, temos mais entradas do que saídas e esse também é um aspecto 

que precisamos considerar.  

Quanto às bancas, nosso maior diálogo se deu com outros institutos e departamentos 

da UFBA, com dez participações em bancas. Fora da UFBA a UCSAL, com três 

participações, se destacou. Na sequência, a UFPE, UNEB e UFF, tiveram duas 

participações. O Gráfico a seguir mostra a quantidade de participações de outras IES nas 

bancas em 2021.  

O diálogo maior, como esperado, se deu dentro das IES da Bahia. Fora da Bahia, destaca-

se o Rio de Janeiro, com quatro participações, seguido de Pernambuco, São Paulo e      

Ceará, com duas participações em bancas.  
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DEFESAS DO POSGEO 

A seguir apresentamos o quadro geral de defesas do ano de 2021 

 

DOUTORADO 

Nome Título Banca 

Willian Guedes 
Martins Defensor 
Menezes 

Seletividades e desigualdades socioespaciais: O 
uso do território brasileiro pela soja 

Profª Drª Maria Auxiliadora da Silva (orientadora - UFBA); Profª Drª 
Maria Adélia Aparecida de Souza (USP); Prof. Dr. Clímaco César 
Siqueira Dias (UFBA); Profª Drª Guiomar Inez Germani (UFBA); Prof. 
Dr. Ricardo Abid Castillo (Unicamp) 

Luciel Passos 
Oliveira 

Evolução da paisagem: tendências para o uso e 
cobertura das terras nas áreas do entorno da Baía 
de Todos Os Santos-BA, BR. 

Prof. Marco Antonio Tomasoi (Orientador-UFBA); Prof. Pablo 
Santana Santos (UFBA); Prof. Espedito Maia Lima (UESB); Prof. 
Antonio Puentes Torres (UFBA); Prof. Mauro José Alexandrini Junior 
(PPEC/UFBA) 

Bruno Rodrigues da 
Silveira 

As ações dos agentes de captação de eventos 
turísticos e suas implicações no reforço de 
centralidades urbanas nas cidades brasileiras 

Prof. Dr. Cristovão de Cássio da Trindade de Brito 
(Orientador/UFBA); Prof. Dr. Alexandre Queiroz Pereira (UFC); Prof. 
Dr. Antônio Tadeu Pinto Soares Jr. (IFCE); Prof. Dra. Lirandina 
Gomes Sobrinho (UNEB); Prof. Dr. Dante Severo Giudice (UCSAL) 

Caê Garcia Carvalho 
O corpo e o espaço na cotidianidade da dor: o 
apelo dos lugares 

Prof. Dr.Angelo Szaniecki Perret Serpa (Orientador/UFBA); Prof. Dr. 
André Nunes de Sousa (IFBA); Prof. Dr. Werther Holzer (UFF); Profa. 
Dra. Christine Nicole Zonzon (UFBA); Profa. Dra. Milena Dórea de 
Almeida (UFSB); 

Simony Lopes da 
Silva Reis 

Faces e fases da territorialização do agronegócio 
nos cerrados do Centro Norte Brasileiro: um olhar 
sobre as práticas e representações espaciais 

Profa. Dra. Noeli Pertile (Orientadora/UFBA); Prof. Dr. Carlos Walter 
Porto-Gonçalves (UFF); Prof. Dr. Cláudio Ubiratan Gonçalves (UFPE); 
Prof. Dr. Clóvis Caribé Menezes dos Santos (UEFS); Prof. Dr. José 
Antonio Lobo dos Santos (UFBA) 

Cristiano Cassiano 
de Araújo 

Quando o muro separa, uma ponte une": 
contradições, realidades objetivas, totalidades e 
mediações geográficas e tecnológicas para o 
mercado de recicláveis no Estado da Bahia 

Prof. Dr. Alcides dos Santos Caldas (Orientador/UFBA); Prof. Dr. 
Clímaco César Siqueira Dias (UFBA); Prof. Dr. Lívio Andrade 
Wanderley (UFBA); Profª. Drª. Ana Cristina de Almeida Fernandes 
(UFPE); Profª. Drª. Regina Helena Tunes (UERJ) 

 

MESTRADO 

Nome Título Banca 

Marcos Moreno 
Urbina 

Análise espacial dos serviços especializados em 
atendimento às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar na cidade do Salvador – Bahia 

Prof. Dr. Cristovão de Cássio da Trindade de Brito (Orientador); 
Porfa. Dra. Salete Maria da Silva (UFBA); Profa. Dra. Heleni Duarte 
Dantas de Ávila (UFRB) 

Izis Thelma Santiago 
Martins 

A Geografia Física Crítica como estratégia 
pedagógica para inclusão escolar 

Profa. Dra. Grace Bungenstab Alves (Orientadora); Profa. Dra. 
Núbia Beray Armond (UFRJ); Profa. Dra. Rosemy da Silva 
Nascimento (UFSC) 

Sival Ribeiro de 
Sena 

Uso de dados de sensores remotos e de técnicas de 
geoprocessamento na análise das alterações 
temporais no uso e cobertura da terra na área de 
influência da lagoa de Itaparica 

Prof. Pablo Santana Santos (Orientador/UFBA); Profa. Yvonilde 
Dantas Pinto Medeiros (Coorientadora/UFBA); Prof. Antonio 
Puentes Torres (UFBA); Prof. Danilo Heitor Caires Tinoco Bisneto 
Melo (UFBA); Prof. Vinícius de Amorim Silva (UFSB) 

Michele Paiva 
Pereira 

Feira livre de São Felipe - BA: lugar de resistências e 
espaço de (r)existências 

Profª Drª Gilca Garcia de Oliveira (orientadora); Profª Drª Guiomar 
Inez Germani (UFBA); Prof. Dr. Dante Severo Giudice (UCSAL); 
Prof Dr Jânio Roque de Barros Castro (UNEB) 

Anselmo Santos Da 
Silva 

Reprodução Espacial: uma análise da implantação 
da linha 2 do sistema metroviário de Salvador e 
Lauro de Freitas. ” 

Prof Dr José Antonio Lobo dos Santos (orientador - UFBA); Prof Dr. 
Alcides dos Santos Caldas (UFBA); Prof. Dr. José Carlos Huapaya 
Espinoza (FAU - UFBA). 



Lucas Uzeda Castro 
Bairro Calçada – Salvador/BA: do cidadão imperfeito 
ao consumidor mais-que-perfeito” 

Profa. Maria Auxiliadora da Silva (Orientadora/UFBA); Profa. Flora 
Souza Pidner (IFAL); Prof. Clímaco Siqueira Dias (UFBA) 

Wenderson Sávyo 
Aguiar da Silva 

Vulnerabilidade do Litoral do Município de Paulista-
PE à Erosão Costeira 

Profª Drª Junia Kacenelenbogen Guimarães (Orientadora – 
POSGEO/UFBA); Profª Drª Iracema Reimão Silva (UFBA); Prof. Dr 
Lucas do Nascimento (Prefeitura de Camaçari) 

Vladia Luna Torres 
Herrera  

As tensões territoriais da mitilicultura: Acumulação 
capitalista no arquipélago de Chiloé (Chile) 

Profª Drª Catherine Prost (Orientadora – POSGEO/UFBA); Profª 
Drª Guiomar Inez Germani (UFBA); Prof. Dr. Daniel Jeziorny 
(UFBA) 

 

Agendadas:  

No próximo dia 11/01/2022 está agendada a defesa número 318 do POSGEO.  Filipe Mateus Lima Guimarães Trindade defenderá 

dissertação de mestrado intitulada “Impactos socioambientais provenientes da expansão urbana em áreas litorâneas: distritos de 

Abrantes e Monte Gordo, Camaçari – BA” com banca composta pela Prof.a Profª Drª Denise Silva Magalhães (Orientadora – 

POSGEO/UFBA), o Prof. Dr. Dante Severo Giudice (UCSAL) e a Prof.a Dra. Dária Maria Cardoso Nascimento (UFBA)). A defesa 

ocorrerá por videoconferência por meio da Plataforma RNP e poderá ser acessado pelo link:  

https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-dissertacao-de-wenderson-savyo-aguiar-da-silva   

 

GeoTextos  

 Pela Coordenação  

Informamos que está publicado mais uma edição da revista GeoTextos. 

Trata-se do nº 2 do vol. 17 da revista que tem como editor chefe o Prof. 

Ângelo Serpa.  

Em nome do corpo editorial da revista agradecemos o apoio dos colegas, 

especialmente àqueles que avaliaram submissões e emitiram pareceres 

para esse número 2 do volume 17, e os convidamos a acessar o sumário 

do novo número no endereço:  

Link: www.geotextos.ufba.br  

 

https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-dissertacao-de-wenderson-savyo-aguiar-da-silva
http://www.geotextos.ufba.br/

