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Boletim Informativo do 

POSGEO – Edição 03.  
Pela Coordenação   

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

informes bimestrais do Programa e as defesas e qualificações.  

Destacamos os informes do Grupo de Pesquisa GeografAR que compartilhou 

dimensões importantes de suas atividades, especialmente no âmbito da pesquisa 

e da extensão.  

Informamos, ainda, o quantitativo de bolsas disponíveis no ano de 2022 e 

contextualizamos aspectos significativos da Portaria CAPES que revê os critérios 

de distribuição de bolsas.  

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

Divulguem! 
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GEOGRAFAR 

O Grupo de Pesquisa GeografAR 
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BOLSAS DO POSGEO  

Informe com os quantitativos de 

bolsas ao longo dos anos e 

disponíveis atualmente 

PORTARIA CAPES Nº 40 DE 

2022 

Balanço das principais questões do 

processo seletivo 2022. 



 

 

FORMAÇÃO “Energias 

Renováveis na Bahia: 

Caminhos e 

Descaminhos” 
Por Guiomar Germani   

Foram retomadas as atividades de extensão do Curso de 

Formação “Energias Renováveis na Bahia: Caminhos e 

Descaminhos”, com o 4º. Ciclo sobre “Aspectos Jurídicos da 

implementação dos empreendimentos eólicos”.  

A atividade de extensão “Formação sobre impactos de energias 

renováveis” surge do processo de escuta de lideranças de 

comunidades camponesas impactadas pelos projetos de 

produção de energias renováveis na Bahia. O Curso é realizado 

através de um esforço coletivo do Grupo de Pesquisa e 

Extensão GeografAR (POSGEO/UFBA) em parceria a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), o Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA), a ONG 10Envolvimento, a 

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado 

da Bahia (AATR), e participam, também, pesquisadores do 

Departamento de Geografia, da Universidade de Innsbruck 

(Áustria). O Curso tem por objetivo a formação de base de 

lideranças de comunidades camponesas impactadas pelo 

processo de produção de energias renováveis no Estado da 

Bahia, buscando compreender as contradições e os impactos 

decorrentes deste processo de produção energética nos modos 

de vida das comunidades tradicionais de Fundo e Fecho de 

Pasto e Quilombolas.  Esta disponibilizada na página inicial do 

GeografAR  (www.geografar.ufba.br) uma série de mapas que 

mostram a espacialização dos empreendimentos de energias 

renováveis na Bahia.  

Participam da atividade pelo GeografAR: Guiomar Germani, 

Gilca Garcia de Oliveira, Carolina Ribeiro, Cloves Araújo, Laura 

Chamo e Isis Fernanda S. Souza

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.geografar.ufba.br/


 

 

ATUALIZAÇÃO BANCO 

DE DADOS 

MINERAÇÂO  
Por Guiomar Germani   

O Grupo de Pesquisa GeografAR disponibilizou, em sua página 

eletrônica, as informações atualizadas sobre a mineração na 

Bahia contendo uma tabela que apresenta os "Municípios com 

Conflitos de Mineração Identificados na Bahia/Brasil (2021)”, 

dois mapas complementares, que cartografam os processos 

identificados, e uma lista com a síntese das principais 

produções e publicações do grupo sobre a temática. 

Foram identificados 79 municípios baianos com conflitos 

minerários que estão apresentados no Mapa 1, com a 

espacialização das 553 concessões de lavra, dos 1.439 

requerimentos de lavras e os municípios com conflitos 

territoriais identificados. Sabe-se que o número de conflitos é 

ainda maior, no entanto, devido ao movimento dinâmico e 

crescente dos processos minerários, até o fechamento do 

relatório, em dezembro de 2021, foi possível identificar a 

presença apenas nos municípios listados. Contudo, a atividade 

minerária está presente em mais de 250 municípios baianos, 

extraindo mais de 60 tipos minerais e inter-relacionando 

escalas local, estadual, nacional e global. Sabe-se, também, que 

diante das 14.121 autorizações de Pesquisa Mineral para o 

estado da Bahia (representadas no Mapa 2) a perspectiva é de 

que os números de conflitos aumentem. 

Essa atualização de informações contou com a participação de 

Lucas Zenha Antonino (doutor pelo POSGEO/UFBA que acaba 

de assumir como professor na UNIFESSPA) e de Valdirene 

Santos Rocha Sousa, doutoranda desse POSGEO e professora 

do IFBA. 

Mais informações disponíveis em:   

https://geografar.ufba.br/mineracao 
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Das cinco bolsas disponíveis para o mestrado, três são FAPESB e duas apenas relativas às cotas CAPES de 
demanda social (DS CAPES), enquanto das quatro bolsas disponíveis para o Doutorado, duas são da FAPESB 
e duas DS CAPES.  
 
Reforçamos que, assim como em 2021, continuaremos em diálogo com a PROPG para que possamos 
adquirir a maior quantidade de cotas extras de bolsas da FAPESB possível.  

  

 

BOLSAS DO POSGEO 2022 
Pela Coordenação 

Os cortes nas agências de fomentam impactam diretamente a gestão dos cursos de Pós-Graduação e o 

desenvolvimento da pesquisa em âmbito nacional. O POSGEO viu suas bolsas minguarem ao longo destes 

últimos anos, especialmente as bolsas CAPES e CNPq. Pela dinâmica própria do programa e por atenção da 

PROPG que destinou cotas excedentes da FAPESB ao POSGEO, conseguimos manejar um quantitativo maior 

de bolsas em 2021 do que em 2020. No entanto, a realidade de 2022 é bastante preocupante. A princípio 

contamos com 9 (nove) cotas de bolsas disponíveis, sendo 5 (cinco) para o Mestrado e 4 (quatro) para o 

doutorado, incluindo CAPES e FAPESB. 

O POSGEO conta com três cotas de bolsas do CNPq que se encerram em março de 2022 (estamos solicitando 

prorrogação da vigência sem garantias de manutenção). Após o término da vigência essas bolsas serão 

recolhidas pelo CNPq. Vale lembrar que não há nenhum edital de concessão de bolsas aberto até o momento 

para que o POSGEO pleiteei novas bolsas. Sendo assim, iniciamos o ano perdendo mais 3 (três) bolsas. Vale 

lembrar que entre os anos de 2020 e 2021 o POSGEO já teve nove cotas DS CAPES recolhidas na modalidade 

mestrado e 4 cotas DS CAPES recolhidas na modalidade Doutorado.  

Outra informação relevante é que dos ingressantes em 2021, onze ainda não foram contemplados com bolsas. 

(7 no mestrado e 4 no doutorado). Não há, até o momento, previsão de bolsas para os 30 estudantes que 

ingressaram em 2022 no Programa. 

 

 Estudantes sem bolsas em fevereiro de 2022 

  Mestrado Doutorado 

2021 7 4 

2022 16 14 

 Total de Bolsas disponível em 2022 

    

Mestrado 5 

Doutorado 4 

  

 

 

  



 
 

 

 

Portaria nº 40 de 24 de fevereiro de 2022 
Pela Coordenação  

A portaria nº 40 de 24 de fevereiro de 2022 da CAPES muda todo panorama de distribuição de bolsas no país e será aplicada 

já a partir de março de 2022.  

De acordo com a portaria os critérios de distribuição de bolsas passam a ser:  

Quantitativo inicial de bolsas distribuídas conforme nota obtida na avaliação de entrada ou na última avaliação quadrienal 

disponível (2017) e estabelecidos no Anexo I da Portaria. Incialmente o POSGEO partiria com um quantitativo de 9 bolsas de 

mestrado e 12 bolsas de doutorado.  

Este quantitativo inicial se sujeitaria a uma ponderação com base em outros dois critérios, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) baseado no censo de 2010 do IBGE e o Fator Titulação Média do Curso (TMC), um multiplicador 

que retrata a média anual de discentes titulados no período de 2017 a 2020.  

Esses dois fatores de ponderação recebem pesos de acordo com parâmetros constantes nos anexos da Portaria.  

Vale mencionar que o IDHM (2010) de Salvador é 0,759 e o TMC do POSGEO é de 8,3 para o mestrado (média da área é 

13,188) e 6 para o doutorado (média da área é 10,607). 

Até o momento não ficou claro como será feito o cálculo. Fizemos alguns cálculos com base nas informações, mas a forma 

com que os resultados se expressam não permite afirmar com certeza se teremos mais perdas de bolsas ou ganhos, já que 

não há na portaria uma forma concisa de elaborar os cálculos, tão pouco de interpretá-los. Por isso, decidimos não trazer 

essas informações parciais para este boletim. No entanto, assim que tivermos a certeza dos resultados atualizaremos este 

boletim com um novo informe. 

Uma preocupação significativa reside, porém, no fator TMC. Com os impactos da pandemia e as dilatações “automáticas” no 

tempo de titulação conferidos pela UFBA, este fator poderá significar um problema na distribuição de bolsas futuras, já que 

os quantitativos, ao que tudo indica, serão revistos anualmente. Precisaremos discutir com cautela e com a profundidade 

que o tema demanda este aspecto.   

Convidamos a todes para que leiam a Portaria e, caso tenham uma compreensão mais precisa das formas de equação dos 

recursos disponíveis, nos informem.  

A portaria pode ser acessada aqui: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-40-de-24-de-fevereiro-de-2022-382675366     

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-40-de-24-de-fevereiro-de-2022-382675366


 

 

DEFESAS DO POSGEO 

A seguir apresentamos o quadro geral de defesas ocorridas em janeiro e fevereiro de 2022 

 

MESTRADO 

Nome Título Banca 

Filipe Mateus Lima 
Guimarães Trindade 

Impactos socioambientais provenientes da 
expansão urbana em áreas litorâneas: distritos de 
Abrantes e Monte Gordo, Camaçari – BA” 

Profª Drª Denise Silva Magalhães (Orientadora – POSGEO/UFBA) 

Prof Dr Dante Severo Giudice (UCSAL) 

Profª. Drª Dária Maria Cardoso Nascimento (UFBA)" 

 

DOUTORADO 

Nome Título Banca 

ANA ELÍSIA DE 
FREITAS MERELLES 

O CONTEXTO DE RESPONSABILIDADES DOS 
GOVERNOS ESTADUAIS NAS POLÍTICAS SETORIAIS 
DE INVESTIMENTO INDUSTRIAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SALVADOR (RMS), 1990- 2019. 

Prof. Dr. Alcides dos Santos Caldas (orientador) 

Prof. Dr. Edilson Alves Pereira Júnior  (UECE)  

Prof.a Dra. Ednice de Oliveira Fontes Baitz (UESC) 

Prof. Dr. Henrique Tomé da Costa Mata (UFBA) 

Prof. Dr. Shanti Nitya Marengo (UFRB) 

  

 

 


