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Boletim Informativo do 

POSGEO – Edição 04  
Pela Coordenação   

Em continuidade ao Boletim informativo, divulgamos hoje a quarta edição com 
informes bimestrais do Programa de Pós-Graduação em Geografia, que passarão 
trimestrais, a partir deste. Nesta edição você verá: 

Os projetos submetidos aos Editais CAPES para Programas em Consolidação e 
Emergentes e o Edital CNPq de bolsas. Bem como, informações sobre o processo 
de avaliação quadrienal do Relatório Sucupira.   

Alguns informes sobre atividades docentes, destacando desde o lançamento de 
livros até a realização de seminários de Grupos de Pesquisa. 

Um rápido resumo dos relatórios docente e a sua importância no contexto da 
avaliação quadrienal.  

 
DESTAQUES DESTA 

EDIÇÃO  
 

II SEMINÁRIO DO POSGEO 

Atividade que esse ano discutirá a 
Geografia enquanto leitura política 

da realidade 

EDITAIS CAPES, CNPQ E 

RELATÓRIO SUCUPIRA 

Veja os Projetos submetidos - Edital 
de Renovação de Cotas de Bolsas 

do CNPq e de Consolidação via Pós-
Doutorado da CAPES 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

DO PROGRAMA 

Confira os lançamentos de Livros e 
Seminários de Pesquisas dos 

Grupos de Pesquisa do Programa 



 

 

SEMINÁRIO DE 

PESQUISA E EXTENSÃO 

DO GRUPO DE 

PESQUISA TERRITÓRIO, 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E 

PATRIMÔNIO – TERPI   
Por Alcides Caldas   

Nos dias 26 de abril, 03 e 10 de maio de 2022, ocorreu o 

Seminário de Pesquisa e Extensão do Grupo de Pesquisa 

Território, Propriedade intelectual e Patrimônio – TERPI, 

liderado pelo Prof. Dr. Alcides Caldas. O Seminário teve como 

objetivo apresentar, discutir e analisar os trabalhos de 

investigação que vem sendo realizados por estudantes de 

iniciação científica, mestrado, doutorado que participam do 

Grupo de Pesquisa TERPI.   

A atividade contou com a participação dos estudantes, 

pesquisadores e docentes ligados ao Grupo. A abertura do 

Seminário foi realizada pela Profa. Dra. Kelly Brusch, da UFRGS, 

com Palestra intitulada Indicação geográfica, signos distintivos 

e desenvolvimento. 

Ao longo do evento, os estudantes e pesquisadores discutiram 

os temas relacionados às suas pesquisas. Destaca-se, ainda, a 

participação de estudantes do Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 

Inovação (PROFNIT) e do Programa de Pós-Graduação em 

Difusão do Conhecimento, ambos Programas que se organizam 

em rede.  

No escopo do POSGEO foram discutidas as seguintes pesquisas:  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LANÇAMENTO DO 

LIVRO O UNIVERSO 

CONCEITUAL DE 

MILTON SANTOS NA 

UCSAL E NA UFBA  
Por Pedro Vasconcelos   

Com a redução da Pandemia do Covid, finalmente, está sendo 

possível realizar o lançamento presencial do livro do professor 

Pedro de Almeida Vasconcelos, intitulado O Universo 

Conceitual de Milton Santos, nas instituições acadêmicas 

baianas.  

O primeiro lançamento foi realizado no dia 6 de maio, na 

Biblioteca do Campus de Pituaçu da Universidade Católica de 

Salvador - UCSAL, e cuja palestra realizada pelo autor do livro, 

de cerca de uma hora, contou com a presença da Reitora e dos 

três Pró-Reitores da Universidade e com um público de cerca 

de 50 participantes. A Reitoria também patrocinou um 

coquetel nas dependências da referida biblioteca. 

Como o Programa de Pós-Graduação em Planejamento 

Territorial da UCSAL, em que o professor Pedro Vasconcelos 

participa, é pluridisciplinar, e o livro foi escrito sobretudo para 

os estudantes e pesquisadores da Geografia, e que o autor 

também atua na pós-graduação, tem todo o sentido a 

realização de um segundo lançamento presencial, no final do 

Seminário da Pós-Graduação em Geografia, no Instituto de 

Geociências, da Universidade Federal da Bahia – UFBA. A 

apresentação ocorreu no dia 26 de maio e contou com a 

presença de professores e alunos da graduação e pós-

graduação da UFBA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Livro: Fragmentação e segregação 

socioespacial no processo de 

urbanização do Litoral Nordeste da 

Bahia 
Por Denise Magalhães 

 
Autor(a): Denise Silva Magalhães 
Ano: 2022 
Área: Planejamento urbano 
Editora: EDUFBA 
Edição: 1° 
Nº de Páginas: 236 

A obra aborda o tipo de urbanização em curso, desde fins dos anos 1960, nas terras localizadas ao longo da 
rodovia estadual BA-099, trecho “Estrada do Coco”. A autora destaca os contextos socioeconômicos e espaciais 
subjacentes com a expertise para explicar a maneira como está sendo implementada a urbanização nessa parte 
do Litoral Nordeste baiano, por via da “urbanização turística”. Ela revela, de forma simples, instigante e rica em 
detalhes, os processos de reprodução da fragmentação espacial e da segregação socioespacial na referida 
região, durante o período de 1970 a 2015. Ao mesmo tempo, contribui para a atualização dos conceitos em 
estudos clássicos na geografia que priorizam as relações entre sociedade, natureza, Estado e capital privado. 

O lançamento do livro ocorreu no dia 19 de maio (quinta-feira), das 17h às 19h, na Biblioteca Reitor Macedo 
Costa (Ondina, Salvador/BA).  
 

  

 

 

  



 
 

 

 

Livro: A dimensão espacial da experiência 

religiosa: práticas e representações entre 

candomblecistas e evangélicos 
Por Caê Garcia Carvalho  

 

Autor(a): Caê Garcia Carvalho 

Ano: 2022 

Área: Religião 

Editora: EDUFBA 

Edição: 1° 

O livro é resultado de um esforço para aprofundar as 

investigações geográficas na área da religião e, mais 

especificamente, da religião enquanto fenômeno vivido, 

desvelando suas espacialidades. O autor se debruça sobre 

duas religiões, o candomblé e o cristianismo à luz da matriz 

neopentecostal, no bairro do Engenho Velho da Federação, 

na cidade de Salvador (BA). Mas, como o(a) leitor(a) poderá 

acompanhar, as reflexões empreendidas escapam do 

particularismo da Igreja e Terreiro elegidos para análise. A 

base filosófica do trabalho assenta-se na compreensão da 

religião enquanto forma simbólica, detentora de um modus 

operandi que particulariza um conhecimento e uma 

explicação da real idade humana. 



Chamada 07/2022 CNPq – Apoio à 

Pesquisa Científica, Tecnológica e de 

Inovação: Bolsas de Mestrado e 

Doutorado- Ciclo 2022 
Pela Coordenação 

O CNPq abriu nova chamada para substituição e renovação de bolsas de Mestrado e Doutorado. Deveriam submeter 

proposta os Programas com bolsas de Mestrado e Doutorado com vencimento no ano de 2022. O POSGEO tinha três 

bolsas de Mestrado, que venceram em março e, por isso, fizemos a submissão de uma proposta geral.  

Os novos critérios de concessão não são claros. Por isso, além do pedido de renovação das bolsas – que podem ser 

mantidas pelo critério de manutenção – solicitamos mais três bolsas para o mestrado, totalizando seis, e três bolsas 

para o Doutorado, modalidade à qual o POSGEO não dispunha de bolsas.  

Tomamos como base para a elaboração do Projeto o Planejamento Estratégico do Programa, iniciado em 2020 e ainda 

em curso e, também, aspectos da nossa proposta de gestão frente à coordenação, pautado nos pilares de uma 

Universidade Popular. A seguir disponibilizamos um breve resumo da proposta. 

Este projeto visa obtenção de bolsas de Mestrado e Doutorado para o POSGEO-UFBA, que são fundamentais para o 

fortalecimento da pesquisa científica de excelência, promoção da formação de recursos humanos voltados sobretudo 

para as áreas prioritárias do MCTI e ciências humanas. Destacando-se especial a aderência à área de Tecnologias para o 

Desenvolvimento Sustentável, com projetos voltados para o monitoramento, prevenção e recuperação de desastres 

naturais e ambientais e, consequentemente ações de Preservação Ambiental. Para atender às áreas prioritárias, o 

Programa estabeleceu três eixos de ações: 1) Ampliar as oportunidades e a qualidade da formação visando atender a 

demanda social por profissionais, mestres e doutores competentes para atuarem, considerando as contínuas 

transformações do mundo contemporâneo; 2) Fortalecer a atividade de Pesquisa, ampliando e qualificando a produção 

científica, de modo que a produção de conhecimento seja um eixo central da formação de estudantes. 3) Aprofundar 

os impactos sociais, ambientais e econômicos das atividades de ensino e pesquisa através de experiências 

extensionistas, modo privilegiado de cumprimento da dimensão pública da Universidade e da formação universitária 

socialmente referenciada. Em cada uma destes eixos o Programa delimitou princípios comuns que tomam centralidade 

e que se voltam para os objetivos da chamada, sendo estes: Território como ponto de partida, reconhecendo as 

potencialidades sociais, ambientais, econômicas e científicas dos territórios; a Cultura como educação e como elo de 

resistência, qualificando os processos formativos e desadjetivando os processos educacionais; por fim, Participação 

social como educação política, integrando os pilares sociais, econômicos e ambientais do desenvolvimento na formação 

acadêmica e científica.  Assim, esta solicitação visa atender as linhas acima destacadas, em consonância com o objetivo 

estratégico do MCTI. 

 

 
 

 

 

 

  



EDITAL Nº 16/2022 - PDPG - PÓS-

DOUTORADO ESTRATÉGICO - APOIO 

AOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EMERGENTES E EM 

CONSOLIDAÇÃO  

Pela Coordenação 

Buscando a consolidação do Programa, submetemos proposta ao Edital 16 da CAPES, visando bolsas 

de Pós-Doutorado. O objetivo é atrair jovens doutores com potencial de ampliar as articulações em 

rede já existentes e potencializar as publicações, com parcerias com os docentes com baixa 

produtividade, atacando os pontos fracos apontados no último relatório de avaliação quadrienal.  

Fizemos uma consulta e solicitamos que os docentes nos encaminhassem um objetivo geral e um 

procedimento metodológico que se relacionasse com a temática de Justiça Ambiental, tema maior 

escolhido para o Projeto. Recebemos ao todo três colaborações que organizamos no projeto 

submetido. Ao final, o Projeto contou mais com atividades práticas do que teóricas, para melhor 

adequação ao edital. 

Esperamos com este projeto: 

1. Estimular a qualificação de projetos de pesquisa, considerando que os bolsistas deverão atuar em 

projetos que já estejam sendo desenvolvidos pelos docentes e integrem estudantes de graduação e 

pós-graduação, egressos, e de preferência em projetos que envolvam mais de um docente do 

Programa e docentes de outras instituições, além da UFBA.  

 2. Encorajar a produção científica do Programa de modo mais equitativo entre os docentes e linhas 

de pesquisa, contando sobretudo com a integração dos docentes menos produtivos e docentes da 

linha de Estudos Ambientais. Considerar ainda a integração de outras instituições com publicações 

mais colaborativas, incentivando também a consolidação de redes de pesquisas e formação de novas 

redes.  

3. Incitar que os bolsistas desenvolvam projetos e publicações com impacto educacional, social, 

cultural, econômico ou ambiental, sobretudo aqueles voltados para as áreas prioritárias (portaria n. 

1.122/2020). Através da utilização dos recursos de custeio e até mesmo de recursos do PROAP para 

publicações qualificadas. 

4. Incentivar os bolsistas a participarem de eventos regionais, nacionais e internacionais apresentando 

seus trabalhos e discutindo as temáticas pertinentes aos projetos desenvolvidos e aos interesses do 

Programa, buscando promover maior interação e inserção regional, nacional e internacional do 

Programa 

 
 

  



EDITAL Nº 16/2022 - PDPG - PÓS-

DOUTORADO ESTRATÉGICO - APOIO AOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMERGENTES E EM CONSOLIDAÇÃO  

Pela Coordenação 

Depois de disputas judiciais e interrupções no processo de avaliação quadrienal, a CAPES por meio da 

Portaria nº 55 de 17 de março de 2022 estabeleceu o calendário da CAPES para o Coleta ano base 2021. 

Ficou estabelecido o seguinte cronograma: 

 

Ficou estabelecido, ainda, que a Proposta do Programa será submetida no último ano do quadriênio.  

Dessa forma, iniciamos o preenchimento conforme cronograma estabelecido. Cadastrando os docentes, 

os discentes e os Trabalhos de Conclusão defendidos no ano de 2021. Além disso, iniciamos o processo 

de cadastro da produção docente, importando a produção do currículo lattes e preenchendo as 

informações necessárias para a qualificação da produção. Iniciaremos ainda este ano o cadastro da 

produção discente para que o trabalho não se acumule. Essas duas etapas são bastante trabalhosas e 

quanto mais detalhes houver na produção cadastrada no sistema lattes, melhor o processo de 

importação.  

Reforçamos, ainda, a importância dos relatórios docentes e discentes que possibilitam o preenchimento 

com qualidade, destacando as melhores produções do Programa.  

Ao mesmo tempo, iniciamos um processo de inventariar a infraestrutura a fim de atualizar as 

informações já existentes.  

Por fim, cabe destacar que temos acompanhado as discussões políticas e estruturais sobre o processo 

em todas as instâncias possíveis, seja reforçando as posições tomadas pela Associação Nacional de Pós-

Graduação em Geografia (ANPEGE), seja nas reuniões com a coordenação de área da CAPES.  

 

 
 

  



II Seminário POSGEO: 

Geografia enquanto 

leitura política da 

realidade 

Pelos Estudantes - Organização 

Entre os dias 24 e 26 de maio de 2022 foi realizado o II 
Seminário do POSGEO intitulado “Geografia enquanto 
leitura política da realidade”. O evento foi organizado e 
realizado pelos mestrandos e doutorandos da turma 2021.1 
de Seminários POSGEO, presencialmente no Auditório Yeda 
de Andrade Ferreira do IGEO/UFBA e contou com mesas 
redondas, oficinas e lançamento de livro, movimentando 
cerca de 82 participantes. 

 O evento iniciou no dia 24 de maio com a mesa intitulada 
Método de leitura da realidade: Sistemismo, 
Fenomenologia e Materialismo Histórico Dialético, contou 
com  a participação dos palestrantes, Prof. Átila de Menezes 
Lima (UNIVASF), Prof. Marco Antonio Tomasoni (UFBA) e  
Prof. Caê Garcia (IFBA) online. Contamos com a discussão 
sobre a Geografia e o seu papel de pensar cientificamente a 
ação humana sobre o espaço, através dos processos geo-
bio-físicos e das relações sociais que produzem e 
reproduzem o espaço, com o suporte de teorias, métodos, 
categorias e conceitos científicos que servem como alicerce 
para ler, pensar e agir no mundo politicamente.  

 A mesa do dia 25 de maio intitulada de Formação cidadã e 
política na construção da Geografia Escolar: as análises 
socioespaciais para uma educação libertadora, discutiu as 
geografias que são e podem ser produzidas para o 
desvelamento das opressões e transformação da realidade 
que começa na escola. O convidado Prof. Eduardo Miranda 
apresentou sobre a necessidade da Geografia Escolar se 
tornar potente ao pensar nas discussões sobre a 
interseccionalidade, a Profª Izis Santiago demonstrou como 
as novas políticas públicas para a educação são perigosas 
para a manutenção da Geografia e a Profª Simony Reis 
comentou como o fazer docente é potente na construção 
do pensamento crítico alinhado à realidade discente. Assim, 
a mesa possibilitou a discussão da Geografia que se faz hoje 
na escola e daquela que urge ser feita, para uma leitura 
plena e justa do espaço. 

  



 

O último dia do evento, 26 de maio, teve a potente mesa sobre Geografia e Interseccionalidade: como 

os atravessamentos raça, gênero, sexualidade, classe e poder (des) moldam espaços. A mesa trouxe a 

Mestra Crislane Rosa (UFBA) que abordou como as imbricações das relações sociais de sexo, de raça e 

de classe afetam a produção do espaço geográfico. Esteve presente também a bacharela em direito 

Kota Gandeleci (Eli Laíse de Deus), da Frente Nacional Makota Valdina, que explicitou como as mulheres 

de comunidade religiosa de matrizes africanas e indígenas defendem os territórios dos abusos da 

especulação imobiliária na cidade de Salvador. Por fim, contamos o Prof. Cloves Oliveira (UFBA) 

apresentando sua pesquisa sobre a disparidade envolvendo mulheres racializadas e espaços de poder 

na representação política.  

 Após a apresentação e debate desta mesa, junto à plenária presencial e online no canal do POSGEO no 

YouTube, tivemos, foi o lançamento e sessão de autógrafos do livro O universo conceitual de Milton 

Santos, de autoria do Prof. Pedro de Almeida Vasconcelos, já apresentado neste Boletim. 

As oficinas foram organizadas pelos discentes do mestrado do Programa Raysa Gabrielle Tavares 

Martins, Rita Ávila e Robson Reis Santiago, oferecidas nos dias 24 e 25. As oficinas foram elaboradas 

para propiciar aos participantes uma imersão prática e objetiva a partir das áreas que o profissional de 

Geografia pode atuar.   A Oficina 1 versou sobre O papel do Geógrafo dentro do licenciamento 

ambiental, tendo como convidado o Geógrafo e técnico Paulo Novaes, apresentando sua atuação em 

órgão ambiental como INEMA. Já a Oficina 2 foi sobre Materiais didáticos e experimentos para Ensino 

de Geografia: para além da dicotomia Geografia Física e Geografia Humana, foi ministrada pela Profª 

Izis Santiago, também doutoranda do POSGEO. De forma lúdica, foram construídos materiais didáticos 

e experimentos com o objetivo de superar a dicotomia entre a Geografia Física e a Geografia Humana, 

levando em consideração as recomendações dos conteúdos propostos para Educação Básica e as 

competências indicadas na Base Nacional Comum Curricular. 

O que ficou marcado durante as falas da maioria dos palestrantes, foi o fato deste seminário ser o 

primeiro evento acadêmico presencial após um longo período de afastamento social. Dessa maneira, o 

II Seminário do POSGEO, teve uma relevância significativa, dado ao momento de retorno presencial das 

atividades acadêmicas diante da pandemia de Covid-19, vigente há mais de dois anos. Explicitando assim 

a importância da universidade pública e seu papel social em produzir novos conhecimentos, técnicas e 

tecnologias através de seus pilares: pesquisa acadêmica, ensino e extensão. Dentre estes compromissos 

está a promoção de diálogos entre a comunidade científica e a sociedade, considerando a realidade e 

experiências dos diferentes sujeitos sociais e a possibilidade de transformação que o conhecimento 

pode promover. 

 

  



 

DEFESAS DO POSGEO 

A seguir apresentamos o quadro geral de defesas ocorridas em março e maio de 2022: 
 

MESTRADO 

Nome Título Banca 

Crislane Palma da 
Silva Rosa 

BEIJE SUA PRETA EM PRAÇA PÚBLICA':  DA 
APROPRIAÇÃO DO CORPO À APROPRIAÇÃO DO 
ESPAÇO 

Angelo Serpa (orientador) 

Maíra Kubik Mano (UFBA)  

Jorge Luiz Barbosa (UFF)" 

Gabriel Barbosa 
Lobo 

Uso e ocupação da terra na transformação da 
paisagem: um estudo em áreas de comunidades 
tradicionais quilombolas na Resex Marinha da 
Baía do Iguape e seu entorno – Bahia 

Denise Silva Magalhães (Orientadora – POSGEO/UFBA) 

Antonio Puentes Torres (UFBA) 

Catherine Prost (UFBA) 

Ivaneide da 
Conceição Pitanga 

Aí eu vim embora, vim para a ilha”: migração de 
maragogipanos para Vera Cruz-BA a partir da 
década de 1970 e suas implicações para a 
construção do lugar 

Cristovão de Cássio da Trindade de Brito (Orientador) 

Gislene Aparecida Santos (UFRJ) 

Maria Gonçalves Conceição Santos (UNEB) 

Juarez Souza Lima 
Desenvolvimento de uma ferramenta para 
determinação dos índices de dissecação do relevo 

Pablo Santana Santos (Orientador)   

Marco Antônio Tomasoni - UFBA 

Vinícius de Amorim Silva - UFSB 

Lívia Rita Castro dos 
Santos 

Vivências, percepções e representações na cidade 
de Valença-Bahia, como subsídio para a 
construção de um PDDU participativo 

Denise Silva Magalhães (orientadora - UFBA) 

Cláudia Anastácio Coelho Cruz (UESB) 

André Nunes de Sousa (IFBA) 

 

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. 

Alcides dos Santos Caldas (orientador) 

Edilson Alves Pereira Júnior (UECE)  

Ednice de Oliveira Fontes Baitz (UESC) 

Henrique Tomé da Costa Mata (UFBA) 

Shanti Nitya Marengo (UFRB) 

Caroline Bulhões 
Nunes Vaz 

Reflexões sobre rua: tensões entre memória e 
imaginação em experiências nas ruas 
soteropolitanas 

Angelo S. Perret Serpa (Orientador) 

Eduardo Marandola Júnior (UNICAMP)                                                        

André Reyes Novaes (UERJ) 

Marcelo Sousa Brito (UFBA) 

Alessandro Dozena (UFRN) 

Daniela Araujo 
Virgens 

A experiência de ser migrante em situação de 
refúgio: pelas fronteiras da geograficidade 

Catherine Prost (orientadora) 

Eduardo José Marandola Júnior (UNICAMP) 

Rosana Aparecida Baeninger (UNICAMP) 

Maria Auxiliadora da Silva (UFBA) 

Angelo Szaniecki Perret Serpa (UFBA)" 

Soraia Monteiro 
Afonso 

Espaços de esperança? O papel político do Estado 
brasileiro sobre a reserva extrativista de Canavieiras 
e conflitos territoriais e ambientais no seu entorno. 

Catherine Prost (UFBA) 

 Antônio Angelo Martins da Fonseca (UFBA) 

 Miguel Accioly (UFBA) 

 Catia Antonia da Silva (UERJ) 

 Plínio Martins Falcçao (IFBA) 

  



DEFESAS AGENDADAS  
 

DOUTORADO 

Nome Título Banca Data 

Fábia Antunes Zaloti 
Via metropolitana: dinâmica da cobertura e uso 
da terra após implantação em Lauro de Freitas, 
Camaçari e Salvador – Bahia, Brasil 

Dária Maria Cardoso Nascimento 
(Orientadora) 

Pablo Santana Santos (UFBA)                                                        

Gilberto Corso Pereira (UFBA)                                                       

Severino Agra Filho (UFBA)                                                              

Albano Augusto Figueiredo Rodrigues 
(Universidade de Coimbra)  

 

03/06/2022 

 

  



DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO POSGEO 
 

MESTRADO 

Quantidade Agência de fomento Situação 
Ano de 

implementação 

2 FAPEB (cota 2020) Implementadas e Finalizadas 2020 

1 CAPES Implementada e Finalizada 2020 

3 CNPq Implementadas e Finalizadas 2020 

4 FAPEB (cota 2021) Implementadas, em andamento 2021 

8 CAPES Implementadas, em andamento 2021 

1 CAPES Implementadas, em andamento 2022 

1 FAPESB (cota 2022) Em implementação 2022 

2 FAPESB (cota 2022) A serem implementadas 2022 

2 FAPESB (conversão bolsa de doc) A serem implementadas 2022 

 

DOUTORADO 

Quantidade Agência de fomento Situação 
Ano de 

implementação 

1 FAPEB (cota 2018) Implementada e Finalizada 2018 

2 CAPES Implementadas, em andamento 2019 

3 FAPEB (cota 2019) Implementadas, em andamento 2019 

3 CAPES Implementadas, em andamento 2020 

2 FAPEB (cota 2020) Implementadas, em andamento 2020 

3 CAPES Implementadas, em andamento 2021 

3 FAPEB (cota 2021) Implementadas, em andamento 2021 

4 CAPES Implementadas, em andamento 2022 

1 FAPEB (cota 2022) Implementadas, em andamento 2022 

1 CAPES Ociosa por falta de demanda 2022 
 

 

 


