UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITOR: OLIVAL FREIRE JUNIOR

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

DADOS PESSOAIS
Nome
OLIVAL FREIRE JUNIOR
Sexo
MASCULINO
Nome da mãe
MARIA ANTONIETA ANDRADE FREIRE
Nome do pai
OLIVAL FIGUEREDO FREIRE
Data de Nascimento

Nacionalidade

02/02/1954

Brasil

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
CPF
133.003.005-25
Identidade

Órgão Expedidor

Data de Expedição

998591

SSP-BA - BA

17/04/2017

Passaporte

País Expedidor

Data de Expedidor

Data de Validade

FT533558

Brasil

29/06/2017

28/06/2027

ORCID
0000-0003-3401-8885
ENDEREÇOS
Tipo

Descrição

Contato

Alameda Pádua Ap. 404 Pituba 470 Salvador/BA Brasil 41830480

Principal

Palácio da Reitoria da UFBA Canela S/N Salvador/BA Brasil 40110909

TELEFONES
Tipo

Número

Principal

+55 (71) 32837991

Contato

+55 (71) 987071201
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CORREIOS ELETRÔNICOS
Tipo

Descrição

Principal

PROPG@UFBA.BR

Contato

FREIREJR@UFBA.BR
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GRUPO GESTOR
Membros vinculados à Instituição de Ensino Superior / Instituto de Pesquisa
Nome

E-mail

Telefone

ALVARO AUGUSTO SOUZA DA CRUZ FILHO

cruz.proar@gmail.com 557133344643

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

MEDICINA E SAÚDE

CLÍNICA MÉDICA

01/09/2002 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/4547330895420541
Nome

E-mail

Telefone

ANTONIO VIRGILIO BITTENCOURT
BASTOS

antoniovirgiliobastos@gmail.com 5571988347854

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

01/03/2002 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/3264748971027585
Nome

E-mail

Telefone

DAYANA BASTOS COSTA

dayanabcosta@ufba.br

557199465499

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA CIVIL

01/05/2016 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/5523401011280282
Nome

E-mail

Telefone

JAIRNILSON SILVA PAIM

jairnil@ufba.br

557132637460

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

SAÚDE COLETIVA

SAÚDE COLETIVA

01/01/1974 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/3961248159240172
Nome

E-mail

Telefone

MIRELLA MARCIA LONGO VIEIRA LIMA

mimlvl@yahoo.com.br 557191137628

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

LITERATURA E CULTURA

LETRAS

01/01/2010 12:00:00

Currículo Lattes
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http://lattes.cnpq.br/6989730496031782
Nome

E-mail

Telefone

OLIVAL FREIRE JUNIOR

propg@ufba.br

55 7132836608

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS
CIÊNCIAS

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 01/02/1979 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/5534156006634736
Nome

E-mail

Telefone

PAULO COSTA LIMA

pclima@ufba.br

557186433049

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

MÚSICA

MÚSICA

01/01/1990 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/3556626073563379
Nome

E-mail

Telefone

RONALDO LOPES OLIVEIRA

ronaldooliveira@ufba.br

557132836716

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

Zootecnia

ZOOTECNIA

01/07/2015 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/0627242913386197
Nome

E-mail

Telefone

SERGIO LUIS COSTA FERREIRA

slcf@ufba.br

5571988036240

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento

Data de Vinculação c/ IES

QUÍMICA

QUÍMICA

01/01/1994 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/9198426685541534
Nome

E-mail

Telefone

WILSON DA SILVA GOMES

wilsonsg@terra.com.br

557133323593

PPG de Vínculo

Área de Conhecimento Data de Vinculação c/ IES

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

COMUNICAÇÃO

01/02/2000 12:00:00

Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/6484546543106743
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Membro(s) estrangeiro(s)
Nome

E-mail

Telefone

BJORN URSIN

bjorn.ursin@ntnu.no

4799454552

Área de Conhecimento

Instituição de Origem

ORCID

GEOFÍSICA

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET

0000000188670452

Nome

E-mail

Telefone

JAMES NAYLOR GREEN

james_green@brown.edu

1

Área de Conhecimento

Instituição de Origem

ORCID

HISTÓRIA

BROWN UNIVERSITY

0000000208860318

Nome

E-mail

Telefone

MARY EDYTHE WILSON

mary-wilson@uiowa.edu

13193563169

Área de Conhecimento Instituição de Origem

ORCID

MICROBIOLOGIA

0000000186807275
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DIAGNÓSTICOS
Pontos Fortes
Titulo
Internacionalização na sua gênese
Justiﬁcativa
A internacionalização das atividades acadêmicas já era praticada nas instituições de ensino que
integraram a criação da UFBA em 1946, a exemplo da Faculdade de Medicina e sua tradição de pesquisa
em doenças tropicais. A primeira indicação de Carlos Chagas ao Nobel de Medicina feita por Pirajá da
Silva, daquela faculdade, evidencia esta circulação internacional. Desde a sua criação, a universidade
tem vivenciado fases de mudanças aceleradas, sempre associadas a movimentos de internacionalização.
Outros exemplos podem ser vistos em nosso Plano de Internacionalização, o qual discorre que chegando
no Brasil em 1949, o ﬁlósofo italiano Romano Galeﬃ introduziu, na Universidade Federal da Bahia, uma
Cadeira de Estética, a primeira existente nas universidades brasileiras. Os Seminários Livres de Música,
origem da Escola de Música da UFBA, foram iniciados em 1954 pelo alemão Hans Joachim Koellreuter
que, pouco tempo depois, atraiu os suíços Ernest Widmer e Anton Walter Smetak. Em 1956, a polonesa
Yanka Rudzka criou, também na UFBA, a primeira Escola Universitária de Dança do Brasil, onde, anos
mais tarde, o americano Clyde Alaﬁju Morgan atuou de modo diversiﬁcado e intenso. O Centro de
Estudos Afro-Orientais da UFBA surgiu em 1959, a partir do empenho do professor português George
Agostinho da Silva. Esses são apenas alguns exemplos de personalidades estrangeiras que ajudaram a
construir a instituição. Os aspectos acima tratados conferem à UFBA uma experiência acumulada de
lidar com as questões da internacionalização em seus processos formativos e investigativos. Portanto,
esta experiência será fundamental na condução e máximo aproveitamento do CAPES-PrInt.
Titulo
Programa de apoio à proﬁciência língua estrangeira
Justiﬁcativa
Para enfrentar o problema da proﬁciência em idioma estrangeiro, a UFBA implementou um agressivo
programa de apoio à formação de seus quadro discente, docente e técnico-administrativo. Em conjunto
com o Instituto de Letras e custeado com recursos do orçamento da Universidade, o programa intensivo
já matriculou 10.352 pessoas do corpo social da Universidade (docentes, discentes e técnicos) em Inglês,
Espanhol, Italiano, Alemão e Francês, nos últimos cinco anos. É evidente que este número de pessoas
atingido, quando comparado a um corpo de 50 mil pessoas existentes na UFBA, ainda não representa o
avanço que se pretende com a proposição, o que se espera consolidar e aprofundar com a implantação
do CAPES PrInt na Instituição.
Titulo
Salvador como polo internacional dada sua cultura
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Justiﬁcativa
A cidade de Salvador é resultante de uma mescla de culturas. A formação do povo é um combinado de
várias culturas, em particular da cultura africana, que inﬂuencia diretamente o modo de se relacionar
com a cidade, as artes, o comportamento humano frente aos problemas a serem solucionados, entre
outros. A singularidade da cidade, seja por suas notas turísticas, seja por seus tons artísticos ou outros
aspectos igualmente interessantes, faz com que a Universidade Federal da Bahia também seja um lugar
singular de formação de recursos humanos, de produção de conhecimento e de devolução destes à
sociedade, ao mesmo tempo nutrindo-se dela. Esta análise se materializa em exemplos de que aspectos
internacionalizados são acolhidos mui fácil e naturalmente pelo tecido da Universidade. Podemos citar
emblematicamente o Centro de Estudos Afro-Orientais que, desde os anos 1940 conduz formação,
pesquisa e extensão atinentes a este tema. É possível encontrar, por exemplo, nos primeiros Estatutos
da Universidade da Bahia (décadas de 1940-1950) a introdução de elementos que visavam uma
importante inovação, a ﬁgura das “instituições complementares” cuja ﬁnalidade era possibilitar a
ampliação das atividades de ensino e de pesquisa no âmbito das artes e estudos estrangeiros. Nessa
condição, são criados o Museu de Arte Sacra, os Institutos de Estudos Portugueses, Franco-Brasileiro,
Cultura Hispânica, Estudos Norte-Americanos, Estudos Italianos, Estudos Afro-Orientais, dentre outros.
Portanto, a UFBA está habituada a interagir com seus atrativos sócio-culturais e artísticos como
elementos singulares e propulsores de seu desenvolvimento, evidentemente que este multiculturalismo
envolve e fortalece as relações internacionais em todos os seus ramos e aspectos.

Pontos Fracos
Titulo
Baixa proﬁciência
Justiﬁcativa
No Brasil, e não é diferente na Bahia e na UFBA, há enraizada na construção cultural do povo uma
deﬁciência em proﬁciência em outras línguas. Em que pese que o país seja vizinho de vários outros que
falam majoritariamente espanhol, ainda assim, a localização geográﬁca e o baixo ﬂuxo entre os países
não permitiu, até então, a naturalização de se comunicar em outro idioma. Adicionalmente a presença
da língua inglesa e/ou espanhola na educação básica ainda está longe de garantir a entrada de
estudantes proﬁcientes no ensino superior ou mesmo na pós-graduação. Por outro lado, o acesso aos
cursos de línguas privados é ainda um grande obstáculo, notadamente em uma cidade em que a
vulnerabilidade econômica atinge uma substancial parcela da população que acessa os bancos da
universidade federal. Ademais, o país optou em seu desenvolvimento, especialmente na era Vargas, por
uma industrialização autônoma, valorizando os produtos nacionais. Isto também levou a menor ﬂuxo de
produtos, tecnologias, pessoas e consequentemente menor interação linguística de nosso país com o
exterior, diferentemente do que ocorreu em outros países no globo. O conjunto de todos estes aspectos
leva a um quadro de pequena proﬁciência entre discentes, técnico-administrativos e até docentes da
Instituição

Versão do Relatório: 0.25.0

7 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Titulo
Internacionalização não ordenada
Justiﬁcativa
A Universidade Federal da Bahia está entre as 20 universidades brasileiras com maior número de
publicações qualiﬁcadas na Web of Science (WOS), estando entre as 10 melhores posições quando se
trata do impacto dessas produções. Adicionalmente, há também tradição de ações internacionais em
áreas usualmente não são cobertas pela WOS, em especial as humanas, artes e ciências sociais
aplicadas. Entretanto, os processos que nortearam esta internacionalização foram sempre espontâneos,
nascendo das iniciativas locais de pesquisadores ou programas de pós-graduação, não se conﬁgurando
numa ação ordenada, global e planejada pela administração da Universidade. Em que pese a UFBA
possuir uma Assessoria de Assuntos Internacionais e de ter a ação direta de outros órgãos da
administração central no âmbito da internacionalização, isto ainda não se concretizou como um
planejamento estratégico e especíﬁco de metas e desenvolvimento coordenado da internacionalização
na Instituição.

Possui vocação institucional bem deﬁnida?
Não
Descreva outras informações relevantes sobre o nível de internacionalização da sua Instituição
A Universidade Federal da Bahia é a maior e mais antiga instituição universitária da Bahia, tendo ao longo
dos seus 72 anos cumprido papel de formar proﬁssionais para diferentes campos, formar docentes e
pesquisadores, além de constituir no principal centro de produção cientíﬁca, cultural e artística do Estado.
No ano em que a Pós-Graduação da UFBA completa 50 anos, podemos citar importantes indicadores
relativos à internacionalização: Total de Acordos de Cooperação entre a UFBA e instituições estrangeiras
em 2017 (416); número de estudantes em processos de intercâmbio em 2017 (125 alunos da UFBA
enviados para o exterior em 2017/62 alunos de instituições parceiras recebidos para intercâmbio na UFBA
em 2017), número de Acordos de Cotutela (82) e número de alunos de pós-graduação atendidos pelo
Programa de Proﬁciência em Línguas Estrangeiras e Núcleo de Línguas em 2017 (1017), número de
disciplinas em língua estrangeira, incluindo área de Letras (136) - evidenciam que, tendo tido especial
vigor em 2013, as relações internacionais da instituição sofreram estagnação ou mesmo declínio em 2016,
mas retomaram o seu ritmo de crescimento em 2017.Em um período de cinco anos, a UFBA conseguiu
aumentar em 62,5% o número de parceiros internacionais. Quanto à presença de estrangeiros realizando
intercâmbio na graduação da UFBA, houve um pequeno declínio que está longe, todavia, de ser
proporcional ao crescimento da insegurança nas capitais brasileiras. Por outro lado, o número de
estudantes da UFBA que realizaram intercâmbio no exterior, excetuados os que saíram beneﬁciados pelo
Ciência sem Fronteiras, apresenta um crescimento de 57%. Excelentes resultados vêm sendo
apresentados pela Política Linguística da Instituição. Juntos, o Programa de Proﬁciência em Línguas
Estrangeiras (PROFICI) e o Núcleo de Línguas (Idioma sem Fronteiras) atenderam 943 alunos de pósgraduação, 7 docentes e 41 servidores técnico administrativos em 2016. Ocorrendo de modo continuado,
os editais concernentes a incentivo a publicações em língua estrangeira e a contratação de professores
visitantes constituem evidências de um esforço institucional para expandir a internacionalização da UFBA.
De igual modo, o bom acolhimento que esses editais vêm encontrando na comunidade acadêmica é

Versão do Relatório: 0.25.0

8 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

sintoma de que a consciência da importância que tem a dimensão internacional da instituição encontra
capilaridade nas várias instâncias da vida acadêmica e vem crescendo de modo ininterrupto nos últimos
anos.
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CADASTRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PII
Instituição do Coordenador do Projeto
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Objetivo Geral
A internacionalização das atividades acadêmicas já era praticada nas instituições de ensino que
integraram a criação da UFBA em 1946, a exemplo da Faculdade de Medicina e sua tradição de pesquisa
em doenças tropicais. A primeira indicação de Carlos Chagas ao Nobel feito por Pirajá da Silva, daquela
faculdade, evidencia esta circulação internacional. Desde a sua criação, a universidade tem vivenciado
fases de mudanças aceleradas, sempre associadas a movimentos de internacionalização. Assim foi com o
fortalecimento da área de Artes, no reitorado de Edgar Santos, década de 1950; com a criação dos
institutos de pesquisa básica, na reforma universitária na década de 1970, com a instalação dos primeiros
cursos de pós-graduação, na mesma época, e com a expansão acelerada quando do REUNI, mais
recentemente. Esta internacionalização pode ser veriﬁcada pelo número de artigos e de citações em
revistas internacionais, pelo número de programas de pós-graduação bem qualiﬁcados, pelo número de
estudantes e de docentes em estadas no exterior assim como pelo número de docentes estrangeiros
visitando a UFBA, pelo número de INCTs baseados na UFBA e pela existência de apoio sistemático às
publicações em línguas estrangeiras e ao ensino destas línguas com o programa PROFICI. Mais
recentemente as chamadas de Professor Visitante para fortalecimento da pós-graduação levaram à
atração de cerca de 70 professores seniores para a UFBA, muitos dos quais estrangeiros e todos com
circulação internacional. É contra este pano de fundo que a UFBA busca no Edital CAPES PrInt recursos
estáveis e institucionalidade que permitam à universidade elevar a sua internacionalização a um patamar
qualitativamente superior, especialmente neste ano, em que a instituição comemora 50 anos do início de
sua Pós-Graduação stricto sensu. Este edital permitirá à universidade direcionar a sua internacionalização
em conformidade com o seu PDI e com o projeto ora apresentado, visando uma universidade que se
caracteriza tanto pela excelência acadêmica, em todas as áreas do conhecimento, quanto pela inclusão de
seus estudantes. Os 22 temas aqui apresentados podem ser agrupados nos 5 grandes eixos de atuação da
UFBA: 1) Ciência, Tecnologia e Questões Ambientais; 2) Inovação, Saúde e Qualidade de Vida; 3)
Desigualdades Sociais e sua Superação; 4) Subjetividade e Expressão Artística; e 5) Contextos e Dinâmicas
Sócio-Culturais.
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TEMAS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
TEMA: A modernidade e os desaﬁos da formação brasileira: entre o passado e o futuro, entre o
local e o global
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

África do Sul
Alemanha
Angola
Argentina
Cabo Verde
Canadá
China
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
França
Guiné-Bissau
Índia
Itália
México
Moçambique
Portugal
Reino Unido
República Tcheca

Justiﬁcativa de escolha do tema
O Brasil vive problemas ligados ao seu passado e que são desaﬁos para o futuro. Passado e Futuro são o
presente de nossas instituições, de nossa cultura, da forma como pensamos, desenham o tipo de
sociedade que construímos, e estão presentes no modo como nos inserimos no mundo. Somos deﬁnidos,
também, em um eixo espacial, a partir da relação centro e periferia, leste e oeste, norte e sul. O país se
torna moderno, apaga da lei o regime escravocrata, mas quer apagar, também, o seu passado
escravista, que insiste em se fazer presente, ainda hoje. No seu processo formativo, ordem e progresso
são acompanhados da reprodução de marcas de diferenciação e hierarquização, de desigualdade. A
criação tardia, no Brasil, da Universidade, apenas reforça os vícios de nossa modernização. O que aqui
se entende por modernidade é apresentado como problema e de modo diverso. Essa diversidade
inclusive se apresenta em relação a quando, onde, por que se passa para a modernidade, o que
exatamente marca a entrada para a modernidade: autonomia da razão, em particular frente aos dogmas
da religião? Uma maior atenção ao tempo presente e desconﬁança de verdade eternas? Uma nova
compreensão do que seja conhecimento, e o papel que a evidência tem aí? Criação dos Estados
Nacionais, a partir da ideia de poder soberano? A descoberta dos "novos mundos"? A separação entre
natureza e cultura, entre natureza e liberdade? O abandono do cânone classicista e de uma
representação naturalista, na história da arte, e a emergência de um critério de desinteresse para a
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experiência estética? O tema envolve a crítica de nossas produções culturais e cientíﬁcas, instituições,
práticas e políticas e se articula a partir dos âmbitos critico-normativo, estético, artístico, epistemológico,
político, sociológico, das relações internacionais e claro, antropológico e histórico. O que os uniﬁca esse
esforço é a explicitação da relevância da reﬂexão teórica, em sua diversidade, enquanto espaço lógico
para repensar globalmente nossa cultura, projeto comunitário e de sociedade, tendo em vista sua
capacidade de dialogar com diferentes saberes, a partir da Universidade não como o único locus de
produção de conhecimento legítimo, mas como parte de uma rede de múltiplos saberes que se conecta,
e se fortalecem no processo de (re)deﬁnição de nossas formas de coexistência. Enﬁm, trata-se de pensar
a agenda que representamos como nossa, que deﬁnirá nossa identidade e inserção no cenário
internacional.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
A UFBA e o Mundo da Pesquisa em Humanidades
Descrição
A Universidade Federal da Bahia, desde sua fundação, conhece um signiﬁcativo intercâmbio com
Universidades e Instituições de pesquisa estrangeiras. No mais das vezes, porém, se tratam de ações
isoladas, sem ampla repercussão do interior da Universidade, ainda que alguns de seus órgãos tenham
se voltado especialmente para isso. O objetivo aqui ﬁrmado consiste em potencializar o impacto da
internacionalização para além das pesquisas individuais, de modo que ela se faça sentir na vida da
Universidade. Ou seja, espera-se que a agenda de pesquisa, aqui deﬁnida a partir de um tema central,
mas sem prejuízo de projetos especíﬁcos, se faça sentir da graduação à pós-graduação. A Universidade
não logrará se internacionalizar se esse processo não se ﬁzer sentir em cada sala de aula, em cada
laboratório ou grupo de pesquisa. Isso que é evidente para as ditas ciências naturais e exatas, não é
menos verdade para as ciências humanas. A experiência de pesquisa, hoje, signiﬁca, em grande medida,
a participação de uma rede de pesquisadores em constante diálogo, quando nada por meio de suas
produções. Essa realidade precisa ser mostrada para a totalidade do corpo discente, e não apenas para
aqueles mais envolvidos em projetos de pesquisa, como PIBIC ou PET.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Emitido em: 24/10/2018 15:20

1

7

21

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

7

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

17

8

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
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apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

5

19

Objetivo
Criação de Repositório Transnacional
Descrição
A produção de repositório compreende um banco de dados quantitativo, textual, imagético e sonoro,
possibilitando a disponibilização do conhecimento produzido sob a forma de indicadores sociais,
cartograﬁas socioambientais, além de outras modelagens, que poderá orientar políticas públicas e
privadas, pleitos e ações de movimentos sociais, ações relacionadas à administração da justiça, orientar
o zoneamento, licenciamento e monitoramento de impactos socioambientais de intervenções que
venham a ser propostas para as regiões em que as populações se encontram situadas. Esse repositório
ﬁca disponível para os parceiros de pesquisa, e deve se constituir como base de dados para ações de
pesquisas futuras, para além do âmbito desse edital.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

7

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

Emitido em: 24/10/2018 15:20

1

7

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

17

8

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

19

Objetivo
Internacionalização, autonomia e identidade
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Descrição
Trata-se de pôr nossos pesquisadores e alunos de pós-graduação em contato com os melhores centros
de pesquisa, de modo a que possam ter contato não apenas com atual estado da arte relativo a suas
pesquisas, mas com os novas perspectivas que começam a se desenhar. A interação de nossos
pesquisadores, com contato direto com pesquisadores estrangeiros de destaque, e não apenas com a
sua produção, é condição sinequa non para uma internacionalização que não signiﬁque apenas a
absorção do que se produz lá fora, mas que seja o resultado de uma troca de olhares e perspectivas, ou
seja, um processo de internacionalização que seja, ao mesmo tempo, a aﬁrmação de nossa autonomia e
identidade intelectuais. Trata-se, portanto, não de ter acesso ao que as instituições de ponta já
produziram, mas sim de participar, de modo ativo, do processo mesmo de produção do conhecimento.
Uma pesquisa, até que renda os primeiros frutos, passa por um longo processo de maturação, de
ensaios, tentativas e erros. A ideia é que nossos pesquisadores possam participar desse processo no que
ele contém de trabalho em grupo, discutindo efetivamente os trabalhos ainda em desenvolvimento,
contribuindo, assim, para o seu resultado ﬁnal.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

7

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

7

14

Ação

Início

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022
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Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

17

8

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

19

Objetivo
Mundo da Arte/Arte do Mundo
Descrição
Dentre as atividades humanas, a arte talvez seja aquela que articula de modo mais marcante o local e o
global. A singularidade da experiência do artista é parte constitutiva da universidade da obra de arte.
Nosso objetivo, aqui, consiste em propiciar o contato de artistas/pesquisadores de diversas origem, de
forma a que suas poéticas possam se beneﬁciar dessa troca de experiências, possa se constituir como

Versão do Relatório: 0.25.0

17 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

experiência. Outro ponto importante será pensar a relação Arte e Universidade, de modo a trabalhar o
modo como a produção artística é compreendida como produção da Universidade, sobretudo se
considerarmos que o experimentalismo próprio da arte o afasta, em grande medida, do padrão da
produção acadêmica.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

7

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

7

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

18
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Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

19

Objetivo
Novas fronteiras da epistemologia
Descrição
Durante muito tempo monopólio dos ﬁlósofos, a epistemologia tem sido uma preocupação cada vez mais
crescente entre os praticantes das mais diversas ciências. E muito do que hoje se considera de ponta na
reﬂexão epistemológica vem justamente com esse diálogo com a prática cientíﬁca. São bons exemplos
desse diálogo as reﬂexões que vêm sendo feitas à partir da epistemologia aplicada na psicologia,
medicina e educação. O que é próprio em cada um desses saberes, que justiﬁca uma epistemologia que
lhe seja própria? Tal tipo de investigação ainda se revela tímido entre nós, realidade diversa àquela que
encontramos no cenário internacional. Com tal objetivo pretende-se fortalecer esse tipo de trabalho, a
partir do contato com pesquisadores de alto nível.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

7

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

7

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

18

8

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

2
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8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

19

Objetivo
O Brasil diante do Mundo
Descrição
Tem-se como objetivo reﬂetir sobre o projeto da modernidade (e suas multiplicidades) sobre os aspectos
locais e globais do desenvolvimento, com ênfase no processo formativo brasileiro. De maneira
transversal, trata-se de explorar as potencialidades de uma longa e diversa tradição crítica brasileira,
incluindo Teoria Social, Teoria Política, Filosoﬁa, Economia Política, Estudos Literários, Teoria da Arte.
Com isso se pretende retomar um certo protagonismo das humanidades e das artes na Universidade
Federal da Bahia, Universidade que teve o início de sua Pós-Graduação, justamente, centrada nas
Ciências Humanas. Tal protagonismo das humanidades, porém, deve ser fazer sentir também fora da
Universidade. Aﬁnal, é preciso reconhecer que a instituição Universidade está no centro de qualquer
política externa, sobretudo em uma sociedade do conhecimento, na qual o ﬂuxo dos saberes se mostra
com um dinamismo vertiginoso. Assim, a Universidade deve pensar não apenas em sua
internacionalização, mas também na participação soberano do Brasil no cenário político internacional.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
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Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

7

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

7

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

17

8

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

8

21

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
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relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

5

19

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ANTROPOLOGIA

4

Justiﬁcativa
A antropologia tem como temática central o estudo e a análise dos modos em que os pares mutuamente
constituintes dos conceitos modernidade-tradição, natureza-cultura, civilização-primitivismo, entre
outros contemplados pelo presente projeto, se manifestam em diferentes culturas, sociedades e épocas
humanas. Atualmente focaliza sobre o antropoceno, e suas consequências nefastas no presente e
tendências para o futuro. Ao longo dos seus 10 anos, o PPGA tem produzido um corpus sólido de estudos
antropológicos sobre múltiplos aspectos e sub-temas dentro destas temáticas, a partir de pesquisas
etnográﬁcas e históricas, sobretudo, mas não exclusivamente, conduzidas no Brasil, tanto nos grandes
centros urbanos, nas suas instituições e grupos sociais diversos, quanto nas áreas rurais habitadas por
povos originários e tradicionais, atualmente sujeitos a processos de colonização e etnocídio. Traz para
dentro das suas análises e discussões teóricas novas perspectivas que são criadas no diálogo com
epistemologias e ontologias subalternas e contra-hegemônicas, de modo a se posicionar criticamente
em relação aos discursos que postulam um ‘único Brasil’ ou cultura brasileira, e aderem a noção de uma
única linha ou eixo sócio- temporal – aquele do suposto processo civilizatório modernizante. Pelo
contrário, o trabalho antropológico tem revelado a riqueza do pluralismo cultural, político e social no seio
dos territórios e populações que sofrem as consequências de ações geo-políticas e intervenções estatais
em nome do ‘progresso’ e da ‘modernização’.
PPG

Nota da Quadrienal

ARTES VISUAIS

4

Justiﬁcativa
A interdisciplinaridade aqui proposta abre campos de estudo para o pensamento contemporâneo nas
artes, os estudos de estética como potencializadora na discussão poética, o convívio com a dispersão
dos lugares da Cultura, a Cidade como o lugar da enorme diversidade de manifestações artísticas na
mais ampla liberdade de expressão. Vivemos em fronteiras permanentes que põem questionamentos
enquanto seres políticos, sociais nos convocando a perceber outras realidades. Através da arte, que não
é mais a questão do objeto, mas da ação; da estética, mas de formas de convívio; de público, mas de
população, de museus, mas de espaços públicos, a arte se torna ação e reﬂexão de existência,
resistência e reexistência como dispositivos estéticos. Podemos, com os processos artísticos, criar
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estados de tensões e de revoluções estéticas capazes de mover as bases tradicionais da cultura e do
pensamento.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

4

Justiﬁcativa
A agenda 2030 da ONU deﬁniu um leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais, além de meios
para sua implementação. Reﬂetindo sobre a abordagem desta agenda, o Programa de Ciência da
Informação optou sobre interconexões e elementos transversais que favoreçam o empoderamento
midiático e informacional de pessoas, independentemente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com
deﬁciência, migrantes, povos indígenas, crianças e jovens, especialmente aqueles em situação de
vulnerabilidade, através do acesso a informação, ajudando-os a explorar oportunidades através do
desenvolvimento do conhecimento. A exemplo da Alfabetização Midiática Informacional promovida pela
UNESCO que considera todas as formas de mídia e outros provedores de informação a exemplo de:
arquivos, bibliotecas, museus e internet, uma das missões da universidade é engendrar sociedades
“letradas” em mídia e informação por meio de estratégias e modelos a serem desenvolvidos,
possibilitando as pessoas a interpretar e julgar com bases em informações, como usuários de recursos
informacionais, tornando-os produtores de informação em seus próprios direitos. A justiﬁcativa da
participação do PPGCI abrange possibilidade de integração e transversalidade de categorias conceituais,
teóricas e práticas entre todas as áreas do conhecimento a partir dos fenômenos: conhecimento,
comunicação, informação e memória. CONHECIMENTO: A abordagem do conhecimento abre
possibilidade de diversas áreas de pesquisa da UFBA serem contempladas, a nível de produção,
organização, representação e mediação para o desenvolvimento, a difusão e sua preservação.
COMUNICAÇÃO: Quanto à comunicação, há possibilidade de atender àquelas que se ocupam do processo
de compartilhamento do conhecimento, da informação, de experiências, enﬁm da socialização dos
saberes. INFORMAÇÃO: Considerando a informação como fenômeno humano/social que resulta do
processo de compartilhamento do conhecimento e dos saberes nos seus diversos domínios, entende-se
que as áreas que atuam no âmbito do fenômeno informacional e da produção, difusão e preservação do
conhecimento, da memória e do patrimônio cultural estarão contempladas. MEMÓRIA: Os ambientes
tradicionais e digitais de unidades de informação são constituídos em função dos seus usos para
identidade e sentimento de continuidade, onde os documentos são produtos de criação da memória
social.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIAS SOCIAIS

4

Justiﬁcativa
O programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais participa desse tema a partir de sua linha
Democracia, Estado e Movimentos Sociais. Suas pesquisas tratam da democracia contemporânea e dos
processos de globalização, compreendendo a participação política que ocorre nesse quadro por meio dos
movimentos sociais e das contestações políticas, o que envolve direitos políticos, culturais e relações
com os partidos políticos. Preocupa-se, também, com o desenho das instituições políticas em contextos
democráticos, o processo de produção de políticas públicas e as especiﬁcidades sub-nacionais. Estuda o
tema das elites, suas teorias, críticas e atualizações e analisa as repercussões na produção do
pensamento político no Brasil e na política das elites nacionais e estaduais. São eixos temáticos: 1)
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Democracia Contemporânea, Globalização, Movimentos Sociais e Contestações Políticas; 2) Instituições,
Políticas Públicas e Elites; 3). Mídia, Comportamento Político e Cultura Política.
PPG

Nota da Quadrienal

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

5

Justiﬁcativa
A participação do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas na proposta
temática ancora-se, sobretudo, no reconhecimento da importância dos discursos e das representações
produzidos pelos diversos produtos ﬁccionais da cultura mediática, sobretudo daqueles de amplo
alcance e distribuição como é o caso do cinema e da televisão. Consideramos, portanto, que tais
representações possuem um lugar privilegiado na construção de subjetividades e dos modos de
apresentação e representação das identidades em nossa sociedade.
PPG

Nota da Quadrienal

DANÇA

4

Justiﬁcativa
O PPGD se consolidou a partir “de estruturas teóricas que permitiram a ampliação e avanço do
conhecimento na articulação da dança com outros saberes, por meio de estudos e pesquisas em
abordagens interdisciplinares baseadas na interface entre Arte, Comunicação e Ciência”, o que explica a
sua relevância no Projeto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

5

Justiﬁcativa
Esse programa tem um foco na contribuição da epistemologia e história das ciências para o ensino e
divulgação das ciências. Nesse sentido, tem formado uma sólida contribuição à pesquisa sobre os
objetivos do ensino de ciência no Brasil e alguns dos seus pesquisadores têm publicado nos mais
importantes veículos da área no Brasil e no exterior, criando uma sólida rede de relações de cooperação
acadêmica. Várias das suas contribuições, tanto no campo mais epistemológico/ﬁlosóﬁco quanto no
campo da didática do ensino de ciências, têm dirigido sua atenção para o objetivo do ensino de ciências
não como simples transmissão de conhecimentos cientíﬁco, mas como a construção da autonomia
intelectual dos estudantes.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO

4

Justiﬁcativa
O Programa aborda as diferentes dimensões em que se produz e reproduz a dominação de gênero e
envolvem aspectos relativos à vida cotidiana e à própria construção de sujeitos sociais, que reúnem
aspectos dos processos de desenvolvimento social, das relações entre gênero e gerações e etnias
distintas; os processos atinentes à reprodução cotidiana dos meios de vida e da sobrevivência (social e
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biológica) no plano social e simbólico; o campo dos afetos e os processos constitutivos da família, como
o casamento e a procriação dentre outros. A Linha de Pesquisa Gênero, Arte e Cultura procura observar
as relações da cultura em suas diversas linguagens e da ciência com estruturas sociais de poder, as
formas de construção de estratégias culturais, de produção do conhecimento e artística que deslocam as
posições de poder e seus efeitos nas expressões de gênero e outros marcadores sociais.
PPG

Nota da Quadrienal

FILOSOFIA

5

Justiﬁcativa
A disciplina ﬁlosóﬁca sempre colheu os seus objetos em campos interdisciplinares, sendo esses objetos,
pela sua própria natureza, imbuídos de potencial para gerar transversalidades. Modernamente, com a
proﬁssionalização da disciplina, perdeu-se um pouco essa potência, sem que se perca, porém, a
especiﬁcidade da reﬂexão ﬁlosóﬁca. Trata-se de resgatá-la. A proposta de tema aqui feita é
particularmente apropriada para isso. Articulando-se em três linhas de pesquisa, Epistemologia e
Filosoﬁa da Linguagem, Filosoﬁa e Teoria Social, Problemas de Fenomenologia e Hermenêutica, dialoga
de modo consistente com o tema aqui proposto, em suas várias dimensões.
PPG

Nota da Quadrienal

LETRAS

4

Justiﬁcativa
O PROFLETRAS, no processo de formação de professores de língua portuguesa, centra seus esforços
teórico-metodológicos tanto em conjugar passado e futuro, como em articular o local e o global, ao
tomar as escolas públicas brasileiras como objeto central de suas investigações. Assim, as pesquisas
desenvolvidas no âmbito do programa empreendem discussões relativas à modernidade e aos desaﬁos
da formação brasileira, seja por meio de estudos que colocam em cena a dimensão cultural das práticas
de ensino da língua, seja por meio dos estudos que desenvolvem metodologias inovadoras com vistas à
formação crítica de jovens leitores e escritores brasileiros. Além disso, para que a realidade educacional
brasileira seja compreendida em sua totalidade, o programa dedica-se, ainda, ao estudo das línguas, das
literaturas e demais práxis artísticas e culturais produzidas pelos Povos Indígenas nas Américas, com o
objetivo geral de promover uma compreensão política da história das sociedades ameríndias, através da
valorização da identidade e da diversidade linguística desses Povos. Nesse sentido, o diálogo com outros
países que se dedicam aos desaﬁos da formação de seu povo é de fundamental importância para o
desenvolvimento das discussões empreendidas no âmbito do Mestrado proﬁssional em Letras.
PPG

Nota da Quadrienal

LÍNGUA E CULTURA

4

Justiﬁcativa
A relevância da participação do PPGLinC se encontra, em particular, nos interesses de duas de suas
linhas de pesquisa que se dedicam a questões que envolvem práticas e discursos socioculturais, que
afetam perspectivas interculturais na produção e análise de linguagens, onde se encontram, entre
outros aspectos, experiências estéticas. Ademais, o PPGLinC tem formado pesquisadores e produzido
pesquisas que abarcam diversas línguas estrangeiras (Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão),
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possibilitando, de maneira funcional, a internacionalização da universidade.
PPG

Nota da Quadrienal

LITERATURA E CULTURA

5

Justiﬁcativa
O PPG em Literatura e Cultura é marcado por uma natureza transversal e interdisciplinar desde a sua
origem. Nasce de um desmembramento do PPG em Letras e Linguística, motivado pela emergência de
novos paradigmas no âmbito dos estudos da linguagem, os quais impunham uma reconﬁguração
interdisciplinar mais complexa. O Programa caracteriza-se por uma estrutura ﬂexível e permeável, de
modo a ultrapassar a territorialização disciplinar. Tal particularidade tem permitido uma profícua
interação tanto com o Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, também originado do PPGLL,
como com outros programas de Pós-Graduação da UFBA, na área de Ciências Humanas, e com outras
IES do estado da Bahia e de outros estados da Federação. A sua presença nesta proposta transversal em
torno da noção de experiência estética é, portanto, natural.
PPG

Nota da Quadrienal

PATOLOGIA HUMANA

6

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Patologia da Fiocruz/UFBA mantém linhas de interesse associadas a
questões da prática atual da medicina, sobretudo no horizonte da ampla disseminação da informação
por meio digitais. Nesse novo horizonte e com a emergência de um intenso debate sobre a ideia de
“evidência” em medicina, com o debate sobre o estatuto cientíﬁco da explicação médica e a
preocupação com a relação médico-paciente, uma reﬂexão epistemológica em medicina (nos marcos da
epistemologia das virtudes da ﬁlosoﬁa moral) se reveste de novos problemas.
PPG

Nota da Quadrienal

PSICOLOGIA

6

Justiﬁcativa
Esse é um dos programas de excelência da UFBA. Entre suas linhas de pesquisa e pesquisadores há um
forte preocupação com a ideia de “autonomia” a partir da pesquisa empírica e de estudos no campo da
Psicologia Cultural. Além disso, sua sólida e rica rede de relações internacionais facilitará a realização do
trabalho cooperativa almejado por esse projeto.
PPG

Nota da Quadrienal

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

4

Justiﬁcativa
O Programa tem como objetivo estudar as políticas aplicadas por Estados, organizações internacionais,
empresas, organizações não governamentais e outros atores no âmbito internacional/global, mas
sobretudo produzir análises críticas sobre os processos políticos, econômicos e sociais que permeiam
tais políticas, observando os limites e possibilidades de construções teóricas que buscam explicar e
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interpretar dinâmicas históricas ou atuais. Em tal perspectiva, dirige-se a uma economia política do
desenvolvimento e da governança global com foco nas transformações históricas e nos processos em
curso, observando tanto enfoques sistêmicos quanto aqueles centrados nas estratégias dos diferentes
atores que atuam globalmente. Seu traço interdisciplinar se caracteriza desde uma importância dada à
reﬂexão teórica à forte presença de estudos de casos mais pontuais. Ao reﬂetir e estudar os processos
globais, o que está em jogo, porém, é contribuir para a melhor compreensão do modo como o Brasil se
insere no cenário internacional, em suas múltiplas dimensões.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Arte Moderna e Identidade Nacional
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Na contemporaneidade, abordagens antropológicas, ou etnográﬁcas, têm despertado muito interesse e a
história e a teoria da arte têm se voltado para uma reﬂexão acerca da cultura em um sentido amplo. Nos
últimos vinte ou trinta anos metodologias e processos criativos inspirados na etnograﬁa e na
antropologia têm sido amplamente utilizados por artistas, curadores e críticos, em todo mundo e o
debate teórico em torno do pós colonialismo se ampliou e se diversiﬁcou, mantendo-se bastante vivo
ainda na atualidade. A abordagem antropológica e etnográﬁca também vêm sendo empregada de
maneira signiﬁcativa na construção de discursos sobre a arte e a identidade brasileiras, fato que pode
ser observado a partir de projetos curatoriais de grandes mostras, como a Bienal da Antropofagia, a
Mostra do Redescobrimento e, mais recentemente, a exposição Histórias Mestiças, que parecem buscar
a apresentar uma fonte, uma origem, uma gênese da formação do povo brasileiro. A problematização
dessa origem cultural e o interesse pelo primitivo na identidade nacional não são absolutamente
novidades, antes disso, foram centrais para a construção do nosso modernismo, evocados por Oswald de
Andrade no Manifesto Antropofágico e elaborados plasticamente por diversos representantes da primeira
geração modernista, associada à Semana de Arte Moderna de 1922. Os projetos curatorias das mostras
em questão reforçam essa construção de uma origem, de uma identidade nacional primitiva. São como
grandes montagens, capazes de produzir um saber histórico análogo àquele buscado, por exemplo, por
Walter Benjamin em suas Passagens, ou por AbyWarburg no Atlas Mnemosyne. Um tipo de saber
histórico après-coup, como diria Didi-Huberman, fundado no anacronismo e na sobreposição de
sintomas, sobrevivências de vestígios e de rastros materiais. Hoje, a discussão acerca do potencial
crítico de tais mostras está em aberto, visto que elas tanto são capazes de revelar relações e percepções
frutíferas sobre a formação da nossa cultura, como gerar a impressão de que reiteram um discurso já
estabelecido sobre ela ou, ainda, fetichizar ou estetizar aquilo que consideramos primitivo.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Autonomia Intelectual: problemas em epistemologia geral e aplicada
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A epistemologia tradicionalmente se ocupa da deﬁnição e possibilidade do conhecimento. Porém,
primeiro com a aproximação de temas epistemológico de tema de ﬁlosoﬁa moral e, depois, a
emergência do interesse pelas virtudes e performances intelectuais na segunda metade do século XX, o
debate em epistemologia passou a investigar e discutir os traços, características e qualidades requeridas
ao agente epistêmico. Grosso modo, podemos aﬁrmar que a análise clássica do conhecimento esteve
centrada na natureza da crença, enquanto, para essa nova tendência, a epistemologia deveria estar
centrada no caráter do agente: na epistemologia “baseada-em-crença”, as crenças são o objeto primário
da avaliação epistêmica e, como consequência, os conceitos e propriedades fundamentais são
“conhecimento”, “justiﬁcação” e “crença justiﬁcada”; agora são os agentes o objeto primário da
avaliação epistêmica e os conceitos centrais são “virtudes” e “vícios” do agente. Com esse tema
pretendemos tratar especiﬁcamente da ideia de “autonomia intelectual” ou “autonomia epistêmica”
como uma virtude que, em geral, é identiﬁcada como um traço valioso dos sujeitos. Esse problema será
abordado tanto do ponto de vista da Epistemologia quanto da Filosofa Moral. Partindo de referências
clássicas (como Aristóteles e Kant) e contemporâneas (como E. Sosa) esse projeto se divide em duas
linhas: uma investigação em epistemologia teórica (ou pura) e uma investigação em epistemologia
aplicada. Em epistemologia pura trataremos do debate ﬁlosóﬁco atual sobre a noção de autonomia a
partir da Epistemologia das Virtudes; em epistemologia aplicada trataremos de três áreas: educação,
medicina e psicologia. Nesse sentido, procuraremos aplicar temas e conceitos a partir do debate
ﬁlosóﬁco sobre autonomia a problemas nesses três campos, dialogando com pesquisadores dessas
áreas. Essa proposta será desenvolvida a partir de uma rede de relações acadêmicas que vem sendo
construída nos últimos 15 anos e que já realiza um trabalho de cooperação entre pesquisadores de sete
países. A partir desse ponto, a UFBA passará a ser um dos protagonistas dessa relação de cooperação.
Além disso, essa proposta preserva o sentido de transversalidade e interdisciplinaridade ao abordar
problemas epistemológicos não apenas no âmbito da pesquisa estritamente ﬁlosóﬁco, mas no diálogo
com três importantes área do saber, educação, medicina e psicologia.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Conhecimento, Comunicação, Informação e Memória: Teorias, Inovação, Dispositivos e Agenciamentos
Sociais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A agenda 2030 da ONU deﬁniu um leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais, além de meios
para sua implementação. Reﬂetindo sobre a abordagem desta agenda, optou-se sobre interconexões e
elementos transversais que favoreçam o empoderamento midiático e informacional de pessoas,
independentemente do sexo, idade, raça, etnia, e pessoas com deﬁciência, migrantes, povos indígenas,
crianças e jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, através do acesso a
informação, ajudando-os a explorar oportunidades através do desenvolvimento do conhecimento. A
exemplo da Alfabetização Midiática Informacional promovida pela UNESCO que considera todas as
formas de mídia e outros provedores de informação a exemplo de: arquivos, bibliotecas, museus e
internet, uma das missões da universidade é engendrar sociedades “letradas” em mídia e informação
por meio de estratégias e modelos a serem desenvolvidos, possibilitando as pessoas a interpretar e
julgar com bases em informações, como usuários de recursos informacionais, tornando-os produtores de
informação em seus próprios direitos. A deﬁnição do tema abrange possibilidade de integração e
transversalidade de categorias conceituais, teóricas e práticas entre todas as áreas do conhecimento a
partir dos fenômenos: conhecimento, comunicação, informação e memória. CONHECIMENTO: A
abordagem do conhecimento abre possibilidade de diversas áreas de pesquisa da UFBA serem
contempladas, a nível de produção, organização, representação e mediação para o desenvolvimento, a
difusão e sua preservação. COMUNICAÇÃO: Quanto à comunicação há possibilidade de atender àquelas
que se ocupam do processo de compartilhamento do conhecimento, da informação, de experiências,
enﬁm da socialização dos saberes. INFORMAÇÃO: Considerando a informação como fenômeno
humano/social que resulta do processo de compartilhamento do conhecimento e dos saberes nos seus
diversos domínios, entende-se que as áreas que atuam no âmbito do fenômeno informacional e da
produção, difusão e preservação do conhecimento, da memória e do patrimônio cultural estarão
contempladas. MEMÓRIA: Os ambientes tradicionais e digitais de unidades de informação são
constituídos em função dos seus usos para identidade e sentimento de continuidade, onde os
documentos são produtos de criação da memória social.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cooperação entre Brasil, Espanha, França, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos para estudos em
estrutura, variação e mudança linguística e seus reﬂexos sociais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A cooperação visa dialogar com instituições de excelência nos países supramencioados acerca de
fenômenos linguísticos que impactam diretamente na percepção dos sujeitos falantes diante da
sociedade. Trata-se de um conjunto de projetos internacionais já estabelecidos ou em processo de
implementação, visando promover a cooperação acadêmico-cientíﬁca entre Brasil, Espanha, França,
Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, com especial interesse no estudo dos processos linguísticos,
políticos e sociais de funcionamento, variação e mudança das variedades linguísticas existentes nesses
países. A equipe é composta por pesquisadores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Língua
e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vinculados ao Instituto de Letras, e por
pesquisadores da University of London e da University of Cambridge, no Reino Unido, University of
British Columbia, no Canadá, The City University of New York, nos Estados Unidos, Universitat Pompeu
Fabra, na Espanha e Université Paris-Sorbone, na França. O intercâmbio entre as instituições
participantes se fará por meio da construção de redes temáticas, integradas por pesquisadores
(docentes e discentes) de todas as instituições. Os projetos incluem, ainda visitas para o
desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento de mecanismos e tecnologias para observação,
registro e manuseio de dados orais e escritos das línguas envolvidas, a ﬁm de contribuir com o avanço
dos métodos de estudo e ensino linguísticos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
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Cooperação entre Brasil, Espanha, França, Canadá, Suíça, Finlândia, Chile, Argentina, Nigéria para
estudos na área do ensino-aprendizagem de língua e literatura e desenvolvimento escolar
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A cooperação visa dialogar com instituições de excelência, voltadas para o ensino-aprendizagem de
língua e literatura, bem como para a criação e implantação de ambientes e metodologias escolares
inovadoras. A equipe de pesquisadores é composta por docentes e discentes da UFBA, vinculados ao
Mestrado Proﬁssional em Letras, ao Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura e ao Programa de
Pós-Graduação em Literatura e Cultura. Trata-se de um conjunto de projetos internacionais que visa
promover o intercâmbio de pesquisadores docentes e discentes para o conhecimento e aprimoramento
do ensino-aprendizagem da língua e da literatura, com especial atenção às práticas de leitura, ao
desenvolvimento das habilidades linguístico-textuais no ambiente escolar e no processo de criação que
envolve toda prática de linguagem. O intercâmbio entre as instituições participantes se fará por meio da
construção de redes temáticas, integradas por pesquisadores (docentes e discentes) de todas as
instituições. Os projetos incluem, ainda visitas para o desenvolvimento de etnograﬁas escolares com o
objetivo de conhecer a cultura de ensino-aprendizagem e sustenta as práticas e metodologias
inovadoras empreendidas nas instituições participantes. Assim, além das instituições de ensino superior,
também participam escolas de educação básica em cada um dos países participantes, que estejam, de
alguma forma, vinculadas com as pesquisas desenvolvidas nas universidades parceiras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento e Governança
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
À ideia de progresso, uma das faces do projeto de modernidade, a partir de meados do século XX, é
adicionada a noção de desenvolvimento. O entendimento sobre desenvolvimento vê-se enredado em
amplo campo de disputa, sem ter alcançado o status de um conceito, embora tenham se multiplicado
textos sobre “teoria do desenvolvimento”, de matrizes teóricas diversas. Muitas questões ainda
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acompanham a trajetória desenvolvimentista: o que signiﬁca desenvolver? Quem se beneﬁcia? O
desenvolvimento cumpre o intento de vencer as desigualdades econômicas, sociais e espaciais ou as
recriam? Que arranjos institucionais melhor conduzem o desenvolvimento, as articulações pelo Estado
Nação ou pelo livre mercado? Em um contexto de integração complexa, qual o papel das Organizações
Internacionais e dos blocos regionais na agenda do desenvolvimento? Em paralelo ao conceito
desenvolvimento, a conjuntura do pós-guerra foi marcada por uma nova arquitetura para a governança
global, estabelecida pelas estruturas das Organizações Internacionais. Do ponto de vista econômicoﬁnanceiro, o acordo de Bretton Woods, em 1944, determina um novo desenho institucional centrado em
organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. No âmbito político, a criação da
ONU prometia garantir mais efetividade às questões de segurança internacional que se apresentavam
no contexto da Guerra Fria. Nas últimas décadas, o modelo das organizações internacionais ganhou
força e complexidade. Destaca-se o papel exercido pelos direitos humanos e pela democracia enquanto
critérios e orientadores das ações transnacionais. Mais do que princípios gerais de ação, direitos
humanos e democracia converteram-se em gramática por meio da qual novos direitos são aﬁrmados,
antigos direitos reinterpretados, questões identitárias e coletivas reivindicadas e contempladas. A
compreensão dos processos de globalização à luz dos novos atores e das cartograﬁas geopolíticas e
socioeconômicas torna-se uma agenda de pesquisa de primeira linha. No contexto de relações que se
deﬁnem nos marcos de sociedades globalizadas e assimetricamente posicionadas, torna-se relevante
observar o papel das agências internacionais bilaterais e multilaterais com vistas à promoção do
desenvolvimento e as políticas de cooperação internacional implementadas por organizações
interestatais e não-estatais.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Direitos Humanos, Gênero e Meio Ambiente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Nas grandes transformações que marcaram o mundo no início dos anos 1990, como o colapso do
socialismo e o avanço dos processos de globalização, a pauta ambiental desponta como uma dos novos
e principais temas internacionais, passando a exigir dos atores que povoam a esfera transnacional
(Estados, organizações não-governamentais, setor privado, setor acadêmico, populações indígenas,
entre outros) arranjos institucionais capazes de dar conta das demandas ambientais que então
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emergiam com força. A opção da ONU pela temática do Desenvolvimento Sustentável, potencializado
pelo amplitude e detalhamento despendido ao conceito no referido documento reitera a relevância da
temática do projeto de investigação em tela para o campo das ciências sociais, em particular das
relações internacionais. Apesar da consolidação conceitual e normativa e, sobretudo, da
institucionalização sólida do conceito de Desenvolvimento Sustentável obtida desde 1992, o campo
empírico evidencia uma longa distância entre os compromissos estabelecidos na letra das declarações e
sua real e efetiva implementação. A disputa em torno do sentido e do alcance da expressão conciliatória
"desenvolvimento sustentável" não reﬂete apenas um disputa teórico-conceitual, mas principalmente
tensões e conﬂitos concretos, da posse da terra, do acesso e uso dos recursos naturais, do preço dos
bens comuns, dos diferentes modelos econômicos de uso e exploração da natureza, enﬁm, de diferentes
compreensões dos termos "desenvolvimento" e "sustentabilidade". O aprimoramento de formas de
cooperação, inclusive a sul-sul, e uma renovada “Parceria Global”, incluindo movimentos sociais, redes e
organizações não-governamentais são essenciais na consecução dos objetivos. Nesse contexto,
destacam-se atores centrais como os povos indígenas, as comunidades tradicionais, na interface com as
questões de gênero que permeiam a organização e luta desses atores, com visibilidade crescente no
cenário internacional, apesar das imensas diﬁculdades em assegurar resultados no plano local/nacional.
O projeto investiga essas novas arenas discursivas que reinterpretam a gramática dos direitos humanos
erigida em meados do século XX, o que é essencial para a compreensão dos limites e possibilidades de
atores inter/transnacionais. Por outro lado, analisar esses limites e possibilidade à luz da sua relação com
os atores enraizados localmente abre novas perspectivas para entender os desaﬁos da democracia e da
legitimidade políticas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Empirismo, Fenomenologia e Gramática
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A análise dos laços entre linguagem e experiência, tendo em conta a natureza e a possibilidade do
conhecimento, bem como a relação entre as condições de sua produção, perfaz um amplo campo de
investigação. O projeto que cooperação aqui proposto pretende investigar como a relação entre
conhecimento e ação se expressa ou se traduz na tensão entre ciência e cultura, conhecimento e
interesse, gramática e experiência, linguagem e mundo, certeza e verdade, conhecimento e crença,
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representação e vontade, fatos e valores, teoria e política. Além de ter em conta a maneira como escolas
ﬁlosóﬁcas, a exemplo do empirismo clássico e seus opositores, a fenomenologia e a ﬁlosoﬁa analítica,
enfrentam os enigmas ﬁlosóﬁcos envolvidos nessas questões, tem-se em conta como muitas delas são
retomadas pela obra de Wittgenstein. É bastante natural que a relação entre linguagem e experiência,
tal como conhecimento e ação, se expresse em diversas tensões, pois se trata de um tema de relevância
capital na história da ﬁlosoﬁa. No entanto, o norte das atividades de pesquisa organizadas em torno dele
não se perde em meio à multiplicidade que o caracteriza, dentre outras coisas, por ter em vista como
componentes de uma pragmática ﬁlosóﬁca podem dar uma resposta ao problema da justiﬁcação e da
natureza do conhecimento, mostrando como a determinação dos limites lógico-epistemológicos da
signiﬁcação e a construção da identidade das crenças individuais ou coletivas dependem de uma nova
relação entre os elementos do conhecimento, cuja conﬁguração encontra-se na dependência da ação de
sujeitos, pois a ação determina as regras gramaticais que eles mesmos seguem, o que põe em cena o
caráter pragmático dos critérios lógicos aos quais a experiência se submete.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estratégias de produção e divulgação da arte
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Ao longo do século XX, novos meios de produção e distribuição da arte surgiram em resposta aos meios
de comunicação e às imagens tecnologias em constante evolução. Como alternativas as obras de arte
tradicionais e ao sistema de galerias e museus, surgiram estruturas inovadoras para produzir, distribuir e
consumir arte. O sistema das artes foi, de certa forma, reestruturado, para incorporar essas novas
praticas, processos e produtos. Os conceitos, que acompanharam as mudanças de paradigma ao longo
da segunda metade do século, exerceram uma inﬂuência duradoura sobre o sistema de arte que
inﬂuenciam o campo da arte nas diversas dimensões até hoje. Tendo em vista essas mudanças de
paradigma, serão investigados aspectos da relação entre produção, exibição e consumo da arte em nível
nacional e internacional. Com este estudo procura-se revisar as condições históricas das origens de
escolas, estilos e movimentos e discutir as praticas artistas a partir dos ﬂuxos de objetos, deslocamentos
de pessoas, processos de informação, contribuindo para compreender as estratégias de produção e
divulgação da arte em tempos da Internet, do celular, das residências artísticas, etc.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Modernidade e Razão
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto pretende analisar, de modo ﬁlosóﬁco-conceitual, os modelos que pensaram a modernidade
e se essa se constitui como um projeto único ou variado. Se dará destaque à análise da forma da
racionalidade própria da modernidade, ou mesmo sua diversidade, bem como a relação entre
modernidade e tradição, o modo como a razão lida com o particular e pretensão à universalidade e
necessidade próprias da razão. Trata-se, portanto, de pensar a própria razão moderna, em suas diversas
ﬁguras: Teoria Social, Teoria Política, Teoria da Arte, Teoria da História, Filosoﬁa da Natureza. Ademais,
se pretende analisar até que ponto a universalidade da razão, como critério preponderante de
legitimidade e justiﬁcação de pretensões, não apresenta um déﬁcit e um desaﬁo para uma teoria da
democracia, para além do liberalismo. Mais ainda, até que ponto crise da democracia não é uma crise da
razão moderna, que se mostra incapaz de lidar com uma série de demandas que escapam ao padrão da
universalidade? O instituto da representação política, que foi forjado justamente para lidar com a tensão
entre universal e particular, ainda é capaz de cumprir a sua função? Em que medida a ideia de
modernidade é dependente da ideia de progresso, cujo caráter ilusório parece irrecusável? Até que
ponto os conceitos de pessoa moral livre e de direitos humanos estão comprometidos com essa forma
de racionalidade? E como pensar a modernidade como um projeto emancipatório e reconhecer, ao
mesmo tempo, que ela teve no processo colonial - com toda a sua violência, do extermínio de
populações originárias à escravização de enorme parte da humanidade, o que toca a nós brasileiros
particularmente - uma de suas condições? Que papel a arte pode ainda pretender possuir para formação
de uma identidade cultural, quando o próprio conceito de identidade carece de fundamento?
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Normatividade e crítica da modernidade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Mesmo fundado em valores e normas como o de liberdade e igualdade, o processo de modernização não
deixou de suscitar questionamentos e críticas, bem como a identiﬁcação, em seu cerne, de patologias
sociais, caracterizadas por meio de conceitos críticos como os de alienação, reiﬁcação, desigualdade,
etc. Tendo em vista tais críticas, torna-se premente repensar em novas bases os próprios contornos
gerais do projeto moderno, bem como suas normas e valores fundamentais. Cabe também de reﬂetir
sobre o estatuto e os desaﬁos colocados por desenvolvimentos sociais e cientíﬁco-tecnológicos
concretos, que marcam nossas sociedades. Com essa problemática, formulamos as questões que
norteiam este projeto: De que modo ainda é possível falar de uma razão ou de uma racionalidade que se
realiza progressivamente na modernidade, nos diversos âmbitos social, político, econômico, cientiﬁco e
tecnológico? Podemos falar nestes termos sem cair numa perspectiva eurocêntrica ou etnocêntrica?
Qual impacto a pluralidade de perspectivas e de formas de racionalidade exerce na fundamentação da
normatividade e da crítica da razão? Ainda que partindo de referências ﬁlosóﬁcas, esses problemas
serão abordado com claro viés interdisciplinar, procurando trazer contribuições de áreas como ciência
política, história, sociologia, antropologia, economia e relações internacionais. Nessa perspectiva, sua
articulação em quatro linhas temáticas mais especiﬁcas: conceitual, histórica, cientíﬁco-tecnológica e
política. A primeira trata, dentro de um campo social e econômico, do debate ﬁlosóﬁco atual em torno
das tentativas de renovação de conceitos críticos como alienação e reiﬁcação. A segunda se pergunta, a
partir de uma reﬂexão sobre história e modernidade, sobre o destino de categorias como progresso e
regressão social. A terceira desenvolverá pesquisas no campo da ﬁlosoﬁa e sociologia da tecnologia, ao
desvendar o modo como os sujeitos modernos se forjaram na interação com os aparatos técnicos bem
como o estatuto e a inﬂuência das tecnologias digitais na contemporaneidade. Por ﬁm, a quarta linha
procura investigar as origens e as perspectivas vinculadas à crise de representação vivenciada por boa
parte das democracias modernas, tendo em vista a relação entre os conceitos de cultura política e
representação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação

Versão do Relatório: 0.25.0

37 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
O conceito de primitivo como chave de interpretação da arte modernista e contemporânea
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto tem por objetivo investigar as origens do estabelecimento de conexões entre a história da arte
e a antropologia, bem como a formação de uma noção de primitivo no seio do modernismo, tendo por
norte as conexões que podemos estabelecer entre este conceito e parte da produção das vanguardas
históricas. Considerando que esta seria a gênese de uma história da arte que se volta para a
antropologia e para a etnograﬁa, pretende-se examinar dispositivos artísticos, críticos e curatoriais que
procuram explorar a posição do Brasil como exótico, selvagem ou pitoresco. A antropologia ou o
interesse pela cultura já estavam presentes desde o momento inicial da institucionalização da história da
arte enquanto disciplina acadêmica, embora este fato possa ter ﬁcado obscurecido pelo primado do
formalismo e de seu esforço em garantir a autonomia da história da arte. A ancoragem de imagens e
obras de arte no campo das questões antropológicas foi uma primeira maneira de mudar e reorientar a
História da Arte. Isso não signiﬁca que a Antropologia tenha dispersado a História da Arte em uma
interdisciplinaridade eclética, mas que ajudou a iluminar um dos seus problemas fundamentais: a
questão do estilo. Evidentemente, quando artistas se voltam para um artefato que consideram primitivo
como uma possível inspiração, o fazem com uma idéia pré-concebida de cultura primitiva. O primitivo
pode ser usado para se referir a algo mais instintivo, menos atrelado à convenções acadêmicas ou a
história da arte, mais ligado a aspectos existenciais profundos e, nesse sentido, muitos modernistas
procuraram captar essa liberdade e adota-la em seus métodos.Do ponto de vista formal, objetos arcaicos
ou primitivos podem estar ligados ao desejo de se atingir algo atemporal e universal. Mas a manutenção
da crença no primitivismo pode envolver um grau razoável de idealização e abstração acerca da arte
produzida pelas culturas colonizadas, bem como a desconsideração das condições de sua produção.
Assim, ao abolir barreiras disciplinares, a história da arte corre o risco de recorrer em alguns vícios que
podem afetar a etnograﬁa e a antropologia, quando estas colocam o etnógrafo em uma posição
transcendente, explicando seu campo de investigação de acordo com suas próprias categorias de
signiﬁcação e reproduzindo a posição do colonizador vis-à-vis dos colonizados, ou do desenvolvido em
relação ao primitivo.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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Doutorado Sanduíche (6 meses)
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R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Política: teoria, pensamento e instituições
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto enfrenta questões teóricas e analíticas que apontam para a importância de estudos sobre fatos
e processos da política e, de modo especial, sobre as democracias e seus desdobramentos
contemporâneos. A proposta desdobra-se em três eixos: a) Mediações entre teoria e pensamento
políticos; b) Instituições políticas nacionais e subnacionais; c) Democracia e participação política. Os
tópicos do eixo A ligam-se a teoria política normativa (temas como os fundamentos da obrigação
política, direito natural, princípios de justiça, critérios de legitimação para o exercício do poder e
matrizes da teoria democrática); aproximam-se do campo da história das ideias políticas (através de
temas ligados a genealogia e recepção de conceitos e doutrinas em contextos comparados e o da
relação entre memória e política), ou do pensamento político brasileiro e ibero-americano (suas
linhagens constitutivas, as especiﬁcidades da produção intelectual nacional e temas como os das
disjuntivas centralização/descentralização, atraso/moderno, americanismo/iberismo e
democracia/autoritarismo). Os tópicos do eixo B voltam-se ao estudo de i: instituições políticas em
contextos democráticos (abarcando temas como relação entre poderes do Estado, federalismo, partidos
e sistema partidário); assim como de ii: políticas públicas, congregando pesquisas sobre Estado e
governo, a saber, análises sobre burocracia, processos decisórios, dinâmicas no âmbito do Estado e
políticas sociais; e de iii: comportamentos e percepções dos públicos de massa e elites políticas em
processos de democratização e consolidação de instituições democráticas. Além disso, o eixo b pode
abrir-se a questões que gravitam em torno da discussão sobre cultura política em aspectos sobre
relações entre democracia e sociedade. Os tópicos do eixo C, em forte conexão com os dois outros eixos,
voltam-se a problemas das democracias contemporâneas e de processos de participação política nelas
incidentes. Temas envolvidos são direitos políticos, civis e sociais, partidos políticos, mídia e
comportamento político. Focaliza-se, teórica e empiricamente, as instituições e processos sociais do
ponto de vista de sua inﬂuência sobre o funcionamento, estabilidade e qualidade do sistema
democrático. Incorpora-se a esse eixo recentes desdobramentos de questões envolvidas nos processos
de globalização, como a internacionalização de movimentos de contestação política e análises sobre
experiências democráticas latino americanas recentes.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1
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R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Populações vulnerabilizadas e Ambiente
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto pretende Investigar as condições de vida das populações vulnerabilizadas e marginalizadas em
diferentes contextos nacionais e internacionais, considerando as variadas formas de se relacionar com o
ambiente, tanto do ponto de vista das diﬁculdades e desaﬁos surgidos em situações de disputa (em
decorrência de desmatamentos, mudanças climáticas, impactos sobre a biota aquática e terrestre,
conﬂitos fundiários, agronegócio em escala industrial, projetos imobiliários, grandes empreendimentos,
conﬂitos étnico-religiosos etc.), como das capacidades de resiliência e de criação ou manutenção de
práticas sustentáveis. Trata-se de populações que se encontram vulnerabilizadas do ponto de vista
ambiental, social, econômico, cultural, político, entre outros aspectos, impossibilitando a participação
plena como cidadãos, constituindo, assim, o foco de interesse, busca de conhecimentos e soluções
socialmente justas e ambientalmente sustentáveis da presente proposta. Busca-se também
compreender não apenas os impactos dos processos globais de modernização excludente sobre essas
populações, como considerar suas potenciais contribuições para o futuro do planeta no que vem sendo
conceituado como “Antropoceno”, uma época em que a intervenção humana reconﬁgura profundamente
a concepção moderna do que seja a “natureza” (“o ambiente natural”).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Subjetividade e processos de criação artísticas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Na modernidade foi divulgado um novo entendimento sobre a subjetividade do individuo e foram
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estabelecido novos parâmetros para os processos de criação artísticos. A singularidade da experiência
do artista chegou a ser considerado parte constitutiva da obra de arte. Tendo em vista as
transformações da concepção do sujeito e ocorridos nas praticas dos artistas e do entendimento dos
processos de criação artística, serão abordados os processos criativos, a investigação conceitual e
metodológica da prática, referentes às diversas manifestações artísticas visuais, abrangendo também as
artes aplicadas e o design. Procura-se analisar e enfatizar as especiﬁcidades das diversas dimensões
poéticas e estéticas dos modos de fazer e dos saberes das artes. Tem como objetivo pesquisar e
desenvolver a investigação e a reﬂexão dos modos de produção das obras de arte, a partir das relações
entre subjetividade, procedimentos, linguagens e materiais, buscando contribuir para a prática e a
construção de conhecimento do fazer artístico. Nessa perspectiva procurando também compreender a
relação entre os processos de criação artísticas modernos em relação e as manifestações
contemporâneas brasileiras e internacionais. Contempla o estudo das diversas estratégias da arte, suas
características visuais e suas signiﬁcações, bem como dos impactos no campo das artes visuais.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Subjetividade, Experiência Estética, Signiﬁcação
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Trata-se de examinar aspectos da experiência ligados à percepção de qualidades estéticas, em termos
dos modos pelos quais esses aspectos inﬂuenciam a constituição da subjetividade e dos valores, pela via
de imagens plásticas, da ação imaginativa envolvendo a linguagem (literatura, retórica) e gramáticas
corporais e cênicas, e, em última análise, as complexas associações de práticas, saberes e afetos (numa
palavra: rituais) nas quais o próprio do humano se deixa reconhecer. Vivemos um momento de reação
ao pensamento crítico e à imaginação. Anestesias do corpo e do espírito colonizam a subjetividade
através do controle do reconhecimento e das narrativas sobre a experiência. A atenção atordoada e
dispersa, alimentada por linguagens estéreis e por uma dieta unilateral de imagens estereotipadas
replicadas em loop em todos os cenários da vida, deteriora a sua capacidade para se dedicar a
exercícios autônomos do espírito, entre o cultivo de si e inquietações de resistência à realidade. Nesse
contexto, cabe às práticas do espírito imaginar novas sensibilidades e, mesmo, novos contratos em que
se articulem relações diferentes nos diversos planos da experiência - do amor e do desejo ao trabalho, o
tempo e o território -, e se amplie a justiça epistêmica na construção polifônica e plural dessa reﬂexão
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imaginativa.A par de chamados cosmopolitas a um novo humanismo (Todorov, Nussbaum, Taylor),
compreender e exercitar a experiência estética assume então uma nova centralidade. Trata-se de
promover expansões da imaginação e da autonomia subjetiva na criação de signiﬁcações, mas também
na estabilização do sentido da pessoalidade e de signiﬁcados comuns, valores socializados, ali onde a
constante ﬂuidez retira potência a projetos e signiﬁcados. Os fazeres artísticos, literários e ﬁlosóﬁcos
aparecem como práticas centrais para o sujeito e para a sociedade, tanto em sentido negativo, crítico,
quanto em sentido positivo, imaginativo e potencializador de diálogos abertos e expansões das
liberdades (gênero, etnia, estéticas, etc.) e do reconhecimento. O entrelaçamento de temas aqui
proposto detém, por ﬁm, grande capacidade transversal de mobilizar saberes multidisciplinares, das
letras, artes e ﬁlosoﬁa à psicologia e à psicanálise, à antropologia e à história. Pode ainda contribuir para
adensar o lugar da universidade como espaço de resistência à reprodução acrítica de formas e valores
pelas quais o mercado coloniza as múltiplas dimensões da sensibilidade e da cultura
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
“Interpretações do Brasil” e a nova razão do mundo
Início do Projeto

Término do Projeto

01/09/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto retoma diversas linhagens críticas das “interpretações do Brasil” - passando por Estudos
Literários, Sociologia, Economia Política, Teoria da Arte, Teoria Política, entre outras - com o propósito de
reﬂetir sobre a formação brasileira diante das rearticulações da política global contemporânea. As
transformações do projeto da modernidade e a noção do “contemporâneo” servem de pano de fundo
para a problematização proposta. O projeto tem duas dimensões. De um lado, visa interpretar a
rearticulação de nexos globais da política contemporânea sob o prisma da produção de subjetividades,
em especial através das concepções de "capital humano", "empreendedorismo" e "estado penal". De
outro lado, o projeto tem a preocupação de entender como essas concepções se articulam com as
especiﬁcidades do processo formativo do Brasil. Ou seja, se o primeiro foco está voltado para elementos
gerais do que se vem chamando de "a nova razão do mundo", o segundo se relaciona com o anterior na
busca por uma interpretação mais detida de como essa "razão do mundo" estabelece nexos com a
formação brasileira. Mais precisamente, pergunta-se, por exemplo, como a ascensão do estado penal,
profundamente racializada, pode ser entendida a partir de um país marcado pela autoimagem de uma
"democracia racial" ou pelo que Lélia González chamou de "racismo por denegação". Ou então, como as
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noções de "empreendedorismo" e "capital humano" são avançadas através da reprodução de formas
"patrimonialistas" de relação entre privado e público. Para a interpretação de como as duas dimensões
do estudo se articulam, o projeto recorrerá ao entendimento das relações interseccionais entre raça,
classe e gênero, o que será feito principalmente por meio de abordagens centradas na discussão sobre
reconhecimento e redistribuição, com viés feminista, pós-colonial, descolonial,. Essa discussão levará à
identiﬁcação de possíveis formas de resistência no Brasil à nova razão do mundo. Note-se que uma
preocupação central da problematização delineada é não reproduzir análises presentistas, segundo as
quais viveríamos no tempo presente uma “era sem precedentes”. Ao contrário, o projeto se preocupa
com as continuidades tanto quanto com as descontinuidades histórico-ﬁlosóﬁco-políticas, daí a
insistências por entendermos o processo formativo brasileiro em tensão com a projeto da modernidade
(e seus outros) e com as rearticulações do “contemporâneo”.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

7

R$ 110.523,00

2020

6

R$ 94.734,00

2021

5

R$ 78.945,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

8

R$ 318.931,20

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

6

R$ 242.870,40
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2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

6

R$ 96.931,74

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

5

R$ 80.776,45

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Arte, poéticas das diferenças e subjetividade
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alemanha
Canadá
Colômbia
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Peru
Portugal
Reino Unido
Rússia
Suécia

Justiﬁcativa de escolha do tema
As formas artísticas participam de um jogo no qual as poéticas de alteridades, em sua poiesis mesma,
são questionadas e colocadas em movimento, tendo em vista que poder e subjetividade se reconﬁguram
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de maneira complexa dentro de diferentes âmbitos sociais e da gramática do imaginário. Inserida na
lógica de consumo e de mercado, a arte não é uma esfera de resistência autônoma às formas de poder
que excluem e estigmatizam diferenças. Assim, parte-se da premissa de que a subjetividade é produzida
por instâncias individuais, coletivas e institucionais, não sendo confundida com sistemas tradicionais de
infraestrutura ou superestrutura, mas considerando o declínio do hiato sujeito e sociedade, arte e
cultura, inconsciente e as formas de resistência ao poder. A primeira linha de força que move este
projeto baseia-se na visão crítica de que os movimentos de subjetivação não tendem necessariamente
para um sentido emancipador e participam de complexa rede de valores e de polifonia de vetores
sociais. Desse modo, tais movimentos não lançam, fatal e naturalmente, os atores sociais para o palco
de ampliação de liberdade, mas podem estar a serviço da reiﬁcação de padrões políticos e de atitudes
sociais que apenas perpetuam estigmas e modos de existência já consolidados e amplamente
divulgados em narrativas históricas hegemônicas. A segunda linha de força justiﬁca-se no fato de que
identidade e diferença não são sinônimos, por estarem inseridas em processos diversos de determinação
social e cultural, com seus atributos, e, portanto, há de se considerar o aspecto móvel e cambiante que
impede a ﬁxação em cristalizações identitárias ou determinações representativas das diferenças. As
artes participam da constituição simbólica e imaginária das subjetivações, sendo grande vetor de
moldagem e de transformação de padrões comportamentais e escalas interpretativas dos gestos sociais.
Por ﬁm, a terceira linha de força que justiﬁca o tema do projeto ressalta o caráter transversal e o
entrelaçamento teórico e prático com a análise crítica envolvendo as expressões artísticas que
atravessam variadas áreas de conhecimento, ultrapassam linhas territoriais e conectam diferentes
campos culturais e fronteiras geográﬁcas.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Intensiﬁcar o encontro de diferentes saberes e diálogos com parceiros internacionais, considerando a
heterotopia e a heterogênese das artes e suas diferentes formas de subjetivação e saber
Descrição
Intensiﬁcar o encontro de diferentes saberes e diálogos com parceiros internacionais em torno do tema
proposto, considerando a heterotopia e a heterogênese das artes e suas diferentes formas de
subjetivação e saber. Trata-se de propor ações que fomentem a internacionalização das nossas
pesquisas em artes e saberes produzidos por nossos docentes e estudantes na UFBA.. Este objetivo
implicará ações como: • Intercâmbio entre grupos de pesquisa no Brasil e no exterior com estudos e
pesquisas relacionados ao tema. • Promoção de encontros de pesquisadores nacionais e internacionais,
com viabilização de ateliês e laboratórios de produção de obras artísticas. • Deslocamento de
pesquisadores brasileiros para o exterior. • Envio de discentes em bolsas sanduíches e em sistemas de
cotutela. • Realização de cursos, congressos e seminários que traduzam o diálogo da pesquisa realizada
na UFBA com temas e interesses de cunho internacional, assentes em debates interculturais, de forma
colaborativa com parceiros internacionais. • Organização de publicações no Brasil, com participação de
pesquisadores estrangeiros. • Publicação de textos de docentes e pesquisadores brasileiros em redes e
veículos de informação acadêmica no exterior.
Ações do Objetivo
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Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

20

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

2

8

23

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

2

8

20

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

6

18

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ARTES CÊNICAS

6

Justiﬁcativa
A participação do PPGAC se justiﬁca pelo fato de o referido Programa contemplar projetos que
abrangem, no campo das artes cênicas, a perspectiva teórica e os processos criativos, sem negligenciar
a experimentação das múltiplas técnicas somáticas e a reﬂexão e sistematização desses conteúdos a
partir de saberes produzidos pelo corpo. Em muitos casos relativos às Artes Cênicas não há o hiato entre
teoria e prática, pois a experiência in loco das inúmeras formas do expressar-se torna-se, ao mesmo
tempo, fonte de conhecimento conceitual e multissensorial, matéria-prima para a criação artística. O
PPGAC, por ser um programa de excelência, nota 6 na CAPES, desde 2011, e acreditar que Arte e Cultura
estão no eixo dos desaﬁos colocados por nossa sociedade global, vê-se em condições de convocar a
UFBA e os demais programas da Área de Artes e aﬁns a protagonizarem este diálogo local e global nesta
proposta de internacionalização. Programa com 20 anos de experiencia, com relações internacionais
consolidadas dialoga transversalmente com as demais linguagens e poderá tecer, ao longo do
desenrolar das ações, um dos aspectos do perﬁl de excelência para nossa Instituição.
PPG

Nota da Quadrienal

ARTES VISUAIS

4

Justiﬁcativa
Justiﬁcamos a participação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais através da criação de
transversalidades temáticas como forma de atualização de conceitos e teorias no campo estético,
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poiético, teorético, ﬁlosóﬁco, sociológico e antropológico, envolvidos nas áreas das artes cênicas,
música, dança que possam elucidar o amplo campo das discussões e ações como catalisadoras de
relações humanas. Tem como meta aproximar as diferentes realidades e desigualdades e buscar
estratégias para que possamos realizar as transformações e construções de conceitos sociais de arte a
partir de experiências próprias e compartilhadas. Há 16 anos a Escola de Belas Artes, a Universidade de
Paris 8 e a Universidade Politécnica de Valência mantém parceiras através de convênios, intercâmbios e
qualiﬁcação de professores e estudantes, fazendo interagir graduação e pós-graduação. Tem produzido
publicações bilíngues, exposições de âmbito internacional com artistas-pesquisadores das universidades
e das comunidades vinculadas a elas. Isto a qualiﬁca como território fértil na qual a arte se torna ação
reﬂexão ação, de existência, resistência e re-existência como dispositivos estéticos para a invenção e
reinvenção das bases da cultura e do pensamento.
PPG

Nota da Quadrienal

CULTURA E SOCIEDADE

4

Justiﬁcativa
A existência de uma linha de pesquisa - Cultura e Arte - no âmbito das três linhas que compõem o
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade/ IHAC justiﬁca claramente a
inserção do referido Programa no Projeto Arte, poéticas das diferenças e subjetividade, pois que agrega
conhecimentos sobre os processos de produção interdisciplinares e multidisciplinares a partir do estudo
teórico-prático da cultura e da arte como manifestações de linguagens. No diálogo cultura x interartes, a
investigação se volta para o cruzamento entre o clássico, o popular e o contemporâneo.
PPG

Nota da Quadrienal

DANÇA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Dança se sente contemplado e ao mesmo tempo contempla o tema
Arte, poéticas da diferença e subjetividade por entender que a dança enquanto área de conhecimento
aborda linhas de ação de processos e conﬁgurações estéticas, de corpo e cognição e de mediações
culturais e educacionais, tendo como eixo comum a elas o entendimento político-poético do corpo.
Programa com pontuação 4 na última avaliação da CAPES e inscrito no Edital Novos APCNs para a
criação do curso de doutorado acadêmico em Dança, certamente pioneiro na América Latina, realiza ao
menos um evento Internacional por ano com temáticas transversais. A parceria entre as Escolas de
Teatro e Dança da UFBA, capaz de criar o PPGAC, programa de excelência CAPES-UFBA, se reinventa
neste projeto de internacionalização na busca de potencializar e dinamizar a experiência artística na
produção do conhecimento por entre suas poéticas diferenças e subjetividades.
PPG

Nota da Quadrienal

LETRAS

4

Justiﬁcativa
O Mestrado Proﬁssional em Letras - PROFLETRAS / UFBA dedica-se à qualiﬁcação dos professores de
Língua Portuguesa da rede pública de ensino. Nesse contexto de ensino e criação que se conﬁgura (ou
deveria se conﬁgurar) a sala de aula de língua portuguesa, as linguagens artísticas (entre elas a
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literatura, em suas manifestações escritas e orais) em suas interrelações, assim como em suas relações
com outras linguagens e campos dos saberes compõem diversas abordagens de pesquisas
desenvolvidas no âmbito do programa, que se dedica intensamente aos desaﬁos da construção de uma
educação básica de excelência, em que a língua possa ser compreendida e ensinada como elemento de
criação e construção de subjetividades. Para que os objetivos do programa sejam alcançados, o diálogo
com outras comunidades artístico-cientíﬁcas que também se dedicam aos temas relativos à construção
das subjetividades através do processo crítico e criativo de uso das linguagens é fundamental. Além
disso, a interface deste tema com as literaturas e produções artísticas de outros países, em especial os
países africanos de língua oﬁcial portuguesa e de países da América Latina, requer investimento no
intercâmbio entre professores e estudantes. Assim, o diálogo com diferentes instituições que
desenvolvem pesquisas relacionadas à criação artística envolvendo linguagens e a construção da
subjetividades, bem como pesquisas que discutam o lugar das linguagens artísticas na sala de aula, é
essencial para os estudos forjados no Mestrado Proﬁssional e Letras.
PPG

Nota da Quadrienal

LÍNGUA E CULTURA

4

Justiﬁcativa
A relevância da participação do PPGLinC se encontra, em particular, nos interesses de duas de suas
linhas de pesquisa que se dedicam a questões que envolvem práticas e discursos socioculturais, que
afetam perspectivas interculturais na produção e análise de linguagens, onde se encontram, entre
outros aspectos, experiências estéticas. Ademais, o PPGLinC tem formado pesquisadores e produzido
pesquisas que abarcam diversas línguas estrangeiras (Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão),
possibilitando, de maneira funcional, a internacionalização da universidade.
PPG

Nota da Quadrienal

LITERATURA E CULTURA

5

Justiﬁcativa
Considerando o diálogo da literatura com outras diferentes formas de arte, tais como a música, as artes
visuais, o cinema e o teatro, trata-se do encontro profícuo da leitura e interpretação no modo de fazer e
pensar a criação artística no cenário contemporâneo.
PPG

Nota da Quadrienal

MÚSICA

4

Justiﬁcativa
A Escola de Música da UFBA é uma das mais respeitadas e importantes instituições para o ensino
superior em música no Brasil. Criada em 1954, vem continuamente impactando positivamente o cenário
da música em nosso país através de inciativas inovadoras nos campos da criação artística e do ensino.
Este histórico conferiu à EMUS-UFBA um destacado papel de referência enquanto polo artístico e centro
formador em música, continuamente atraindo alunos e artistas de todo o país e exterior. A
internacionalização é uma etapa imprescindível de seu desenvolvimento e desempenho, portanto faz-se
presente desde sua fundação, tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação, promovendo o encontro
dos diferentes saberes com parceiros internacionais em suas diferentes abordagens das formas
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artísticas de subjetivação e saber. O Programa de Pós-Graduação em Música se vincula a temática pela
intrínseca natureza da investigação e construção de saberes no campo da poesis e da subjetivação
capaz de promover diálogos na diversidade e na adversidade. Por sua tradição em estabelecer convênios
e parcerias internacionais, quer em Eventos, Bancas de Doutorado, alunos em Bolsa Sanduiche, quer em
Festivais Internacionais, visitas culturais, e turnês no exterior, proporcionará amplitude ao espectro
temático proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

Música

4

Justiﬁcativa
A participação do Programa de Pós-Graduação Proﬁssional em Música, pioneiro no Brasil, se justiﬁca
porque seus projetos abrangem as múltiplas áreas de atuação do músico proﬁssional, atuação esta que
geralmente transcorre transversalmente: educativa, performática, investigativa e de ação social. O
programa dá ênfase ao reconhecimento da prática artística como ambiente de pesquisa e inovação,
reconhecendo a necessidade de um espaço especíﬁco para a formação e aprimoramento dos diversos
perﬁs proﬁssionais demandados hoje pelo mundo da música. Temos como objetivo formar um músico
qualiﬁcado para o exercício de práticas proﬁssionais avançadas e transformadoras, com sensibilidade
social, abertura à transversalidade e capacidade de diálogo com áreas aﬁns e correlatas; que seja
também capaz de identiﬁcar as questões surgidas nesse exercício e reagir positivamente frente a esses
desaﬁos, transformando sua própria prática e seu entorno. O Programa de Pós-Graduação Proﬁssional
em Música desde sua fundação em 2013 teve em torno de 80 dissertações defendidas, gerando os mais
diversos produtos ﬁnais. Isto se deve à ﬂexibilidade de seu curriculum, que inclui práticas proﬁssionais
supervisionadas em todas as áreas de atuação do músico proﬁssional viabilizando intercâmbios de
diferentes modalidades. A EMUS-UFBA tem um destacado papel de referência enquanto polo artístico e
centro formador em música, continuamente atraindo alunos e artistas de todo o país e exterior. A
internacionalização é uma etapa imprescindível de seu desenvolvimento e desempenho, pois promove o
encontro dos diferentes saberes com parceiros internacionais em suas diferentes abordagens das formas
artísticas de subjetivação e saber.
PPG

Nota da Quadrienal

PROFARTES

4

Justiﬁcativa
O Mestrado Proﬁssional em Artes (PROF-ARTES) é um programa com área de concentração em Ensino de
Artes e tem por objetivo proporcionar formação continuada a docentes de Artes da Educação Básica
pública, propondo discussões sobre o papel do ensino da arte na escola e na comunidade. A UFBa
integra a rede de 11 instituições associadas que oferecem o curso. O corpo discente é constituído por
professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação Básica que ministram aulas de artes em
instituições escolares públicas. Esse tecido social, formado por professores da rede pública, é apoiado
em um contexto cultural e ambiental que lhe confere identidade e pedagogia próprias, centradas no
professor e no aluno. O encontro entre esses dois polos, professor e aluno, ancora alguns pressupostos
que tornam a educação mais consequente, potencializando a relação e impondo a necessária e prévia
leitura do mundo (Freire, 2014), sobre a qual se sobrepõe novos sentidos, signiﬁcados e experiências
vivenciadas. O professor de artes no seu exercício tem um papel ativo nesse processo atualizando algo
da pedagogia triangular ao integrar arte, contexto, produção e leitura como metodologia (Barbosa,
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2002). Inserir-se no projeto de Internacionalização sob temática Arte, Poética das diferenças e
subjetividades adquire o seu sentido pela sua ﬁnalidade: articular e colocar em interação, através de
operações e de processos envolvendo experiências diversas entre países, a formação de docentes de
artes ﬁncada no conhecimento local, mas inserida nos problemas e conteúdos globais, tendo como
elemento comum o posicionamento/intervenção do professor em contextos culturais e artísticos que
façam emergir as suas possibilidades de atuação como um curador, agenciador ou mediador, buscando
ampliar a compreensão das necessárias ações mediadoras frente aos territórios artísticos percorridos na
Escola que podem potencializar encontros signiﬁcativos, práticas proﬁssionais e investigações
renovadas. O cruzamento de olhares e pensares especíﬁcos reﬂetem atitudes e alargam horizontes nas
diferentes realidades, fatores determinantes para o desenvolvimento da Arte na Escola.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
A pesquisa em Música na Bahia: perspectivas multidisciplinares e culturais para a visibilidade e
interatividade internacional da produção acadêmica musical contemplando a diversidade de saberes
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA, PPGMUS-UFBA tem como objetivos tanto a produção
de conhecimento em música por meio da pesquisa, da prática musical e de seus desdobramentos, como
a formação de proﬁssionais capazes de produzir conhecimento acadêmico, cientíﬁco e artístico,
qualiﬁcando-os para a atuação direta no meio acadêmico-musical do país e nas suas interfaces. Estes
objetivos se materializam em uma produção bibliográﬁca e artística com perspectiva crítica com relação
à diversidade cultural e social, com vistas à formação de pessoas capazes de atuar como
transformadores dos ambientes e contextos culturais, e seus desdobramentos em ações sociais em
diversos nichos, principalmente os de poéticas da criação musical; práticas educativas críticas e
transformadoras; desenvolvimento de tecnologias; diversidades de práticas culturais musicais, memória,
crítica e interpretação. O horizonte da internacionalização numa construção conjunta do trinônio subárea (Música), área (Artes), universidade (UFBA) engloba algumas premissas de fulcral importância para
os propósitos individuais de cada projeto do programa, bem como dentro das diretrizes de ações
institucionais do PPGMUS, a saber: - O incremento do volume e qualidade das publicações próprias em
periódicos multi-idiomas e uma expansão da Revista ART, da própria escola – expandindo o leque de
possibilidades de publicações internacionais nos nossos períodicos; - A implantação de um períodico
multi-meios de veiculação digital para escoamento de produção artística crítica; - O estreitamento de
parcerias com programas e universidades externas para procedimentos e politicas de publicações; - A
oferta de disciplinas transversais e multi disciplinares – abrindo a possibilidade de disciplinas multiidiomas - O intercâmbio entre artistas e pesquisadores visitantes em atividades especíﬁcas de pesquisa
e em atividades artísticas nos grandes polos de visibilidade internacional
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Memória em Rede: arte, cultura e sociedade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Sabe-se que a arte, suas instituições e seus agentes (professor, artista, marchand, crítico, historiador,
etc.) atuam e interagem no campo expandido da cultura e que seu entendimento requer o
estabelecimento de um diálogo entre sujeitos criadores, pensadores, críticos e pesquisadores, capaz de
suscitar interpretações assentes na análise de âmbito social e político, considerando as ações artísticas
em nível nacional e internacional. Na pesquisa em artes, a interdisciplinaridade funciona como elemento
chave de transformação dos objetos artísticos e de seus lugares no contexto da cultura. O cruzamento
interdisciplinar sempre implica em um olhar descentrado que só pode ter como resultado a produção de
rupturas conceituais promovendo o alargamento de fronteiras e territórios, tendo em vista também as
epistemologias do Sul. Propõe-se colocar, em rede, uma malha de múltiplos tecidos textuais capaz de
dar movimento às possibilidades combinatórias exploradas pelos pesquisadores, ante as diversas
manifestações artísticas, envolvendo reﬂexões culturais de caráter intersemiótico (articulações entre
antropologia, ﬁlosoﬁa, teatro, dança, música, literatura, psicologia, história, artes visuais e as novas
tecnologias). Na fricção entre formas poéticas de criação,elegem-se pesquisas que redimensionam
gêneros da oralidade presentes no universo das culturas e, ao mesmo tempo, provocam experiências
estéticas nas quais o signo verbal extrapola seus próprios limites, revelando a palavra como cenário não
só de letra e de voz, mas, também, de imagens e de corpo em movimento. Nessa teia, entrelaçam-se as
temáticas de Gênero, Identidade e Raça; costuram-se as diversas vozes que constituem os discursos de
poder; alinhavam-se a performance presencial e a midiática, a poética tecnológica, a memória em
história de vida e a criação ﬁccional, o estudo das narrativas e as dimensões simbólicas na construção
do imaginário. Aos pesquisadores-docentes e àqueles em formação, assegura-se um contexto de
cooperação internacional com Instituições de convênios consolidados, de convênios recentes e
instituições parcerias com acordos previstos. Os resultados serão difundidos em eventos com
consequente veiculação na forma de artigos em periódicos, livros e capítulos de livros de abrangência
internacional.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Máscaras visíveis e invisíveis: matrizes estéticas, teoria, história, crítica
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A pesquisa, no campo das Artes, é por princípio interdisciplinar, pelo fato de incorporar diferentes
linguagens e adequar metodologias, conceitos teorizados nas práticas acadêmicas mais variadas, seja
da grande área das humanidades, seja das ciências. Tendo em vista esse caráter interdisciplinar, o
PPGAC/ UFBA valoriza suas pesquisas tanto no tocante às investigações acadêmico-cientíﬁcas quanto na
prática artística desempenhada pelos seus discentes e docentes: os trabalhos acadêmicos podem
contemplar a elaboração poética prático-criativa apresentada paralelamente ao ato de defesa pública de
tese ou de dissertação. Essa atitude do PPGAC conﬁrma sua inserção na paisagem contemporânea dos
estudos sobre as artes que põem à prova os limiares entre o ensino e a pesquisa, a teoria e a prática,
assumindo também a arte como pesquisa. Partindo dessa premissa, este projeto propõe interfaces que
viabilizem investigações na área das Artes e de Letras capazes de interagir a produção de conhecimento
de caráter teórico-crítico com a prática criativa-pedagógica das produções de arte ancoradas nas
diversas tradições culturais. Trazemos para o eixo gravitacional do diálogo as matrizes estéticas que
abarcam as manifestações tanto populares, tais como: o circo, a dança, as intervenções urbanas, como
também outras expressões artísticas, a exemplo da performance, das instalações e da ópera. Cientes da
invisibilidade de sujeitos sociais habitantes das cidades, como de campos de forças atuantes na
existência humana, buscamos dar mobilidade ao invisível que atua no cotidiano, com suas falas em
diferentes linguagens. Rastreamos saberes que, a exemplo da comédia Dell Arte, aglutinam expertises
de modo desencadeado desde a direção e atuação na cena, à construção de texto, à confecção de
máscaras, às composições musicais e técnicas de interpretação de instrumentos musicais, à cenograﬁa,
suas engenharias e tecnologias. Saberes constituídos ao longo de séculos, que tiveram no núcleo
familiar a sua transmissão e que hoje se inscrevem nas relações de ensino-aprendizagem formais e não
formais, fontes importantes para investigação pedagógica. Convocamos a arquitetura dos espaços
internos e externos, públicos e privados, rurais e urbanos, periféricos ou centrais como ambiente/cenário
para exposições e instalações do intercambio das pesquisas. Convite para realização de fórum
internacional, modo de agenciar a formação de futuros docentes e circular os produtos resultantes das
pesquisas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Práticas culturais musicais em perspectiva crítica – no mundo
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O Programa de Pós-Graduação em Música se integra ao referido projeto de Cooperação Internacional,
junto aos demais Programas do campo das Artes da UFBA, compreendendo a música como cultura em
prol da transformação social, através da produção de conhecimento sobre música e de sua intern.
produção artística compreendida como conhecimento, historicamente relevante e pioneira desde a sua
criação, nos anos 90. A mesma, desde sempre, esteve marcada por iniciativas de internacio. com suas e
seus colaboradoras/es nas 5 subáreas de conhecimento. O PPGMUS teve seu conceito CAPES elevado
para 4, reﬂetindo o engajamento coletivo do corpo docente e discente do mesmo, assim como, o
fortalec. da nossa internacionalização, através de: participações docentes e discentes em eventos
internac.; a aprovação de discentes para orientação no doutorado sanduíche; aprovação da candidatura
de Professor Visitante, através do edital da PROPG; Prod. de publi. internac.; Proposta de convênios com
instituições no exterior, bem como, cooperações artísticas internacionais e intercâmbios acadêm. e
artísticos, além de, cooperação internacional com univ. de div. países na América Latina, EUA, África e
Europa; Performances internacionais; O intercâmbio e ingresso de estudantes estrang.; Organização de
eventos internacionais em parceria com import. instit., dentre outras ações. A proposta do Projeto
“Práticas culturais musicais em perspectiva crítica – no mundo”, guarda-chuva de todas as linhas de
pesq. das 5 diferentes subáreas do PPGMUS consiste em fortalecer as parcerias e ações internacionais já
consolidadas do nosso Programa, bem como, criar novas parcerias, através de ações diversas de intern.,
mobilizando nosso corpo docente e discente em sua produção acadêmica, artística, pedagógica e social.
O objetivo maior é fortalecer também a transversalidade do PPGMUS, articulando suas diferentes
subáreas nestas diversas ações, de maneira a reﬂetir o nosso divers. e amplo perﬁl, ao mesmo tempo
em que o articula numa grande linha de pesq.. Com isso, esperamos alcançar resultados positivos
através de prod. signiﬁcativas para a Pesquisa sobre Música no Brasil, em suas distintas subáreas de
conhecimento, levando as mesmas a um âmbito internacional e, trazendo para o âmbito do PPGMUS,
perspectivas que contribuam para o nosso crescimento, fortalecendo assim, as interlocuções com as
inst. parceiras para pensar sobre tais práticas (produções, estratégias, experiências, etc.) em escala
internacional.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Práticas proﬁssionais em música: observação, comparação e interpretação em ambientes de realidades
diversas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Em consonância com o PNPG, a UFBA vem destacando a necessidade de excelência e de
internacionalização dos Mestrados Proﬁssionais em Artes, e tem procurado investir no incremento da
particip. destes na produção tecnológ. e artíst. para além das fronteir. nacionais, bem como seu impacto
sobre a comunid. internacional. Uma das princip. características da pós-graduação proﬁs. é que parte da
formação se dá através de prátic. proﬁs. supervis. ou de estágios. Acreditamos que essa interação com o
mundo proﬁs. desde os primeiros momentos do curso é diferencial importante. Nossos corpos discente e
docente atuam em amb. proﬁssionais tão diversos quanto escolas públ. e priv., univer., orquestras,
bandas sinfônicas e ﬁlarmônicas, grupos comunitários, de tradição oral, desenv. ativid. artísticas, de
educação e gestão, lidando com as múltip. realidades que o Brasil apresenta. Já na maioria das instit.
cotadas para as ações de internacional., a interação com o campo proﬁs. ocorre após diplomação do
aluno. O estudante, nessas univer., ao preparar-se para uma pôster. atuação, em geral trabalha em um
amb. proﬁs. simulado (orquestras acadêmicas, grup. estudantes), o que o priva da interação com as
diferentes realidades que um proﬁs. pode encontrar. Na maioria dos países citados, a prática proﬁs.
musical é considerada de altíssimo nível, servindo muitas vezes de modelo para o desenvol. de ativid. no
Brasil. No entanto, ao legitimarmos esses paradigmas artísticos, nem sempre temos acesso a toda a
cadeia de pensamentos e proces. sociais, artísticos e proﬁssionais que desembocam nessa atividade
ﬁnal de excelência, privando-nos de proj. artísticos, educacionais e instituc. coerentes com nossas
realidades e particularidades. A proposta visa, através de múltip. ações de internacion., criar oportunid.
para que se ponham em contato os diferentes amb. artísticos, de aprendizado e trabalho, a ﬁm de que
pesquisad. possam interagir com diver. comunidades artísticas e com paisagens sociais múlt.,
experimentando formas variadas de atuação proﬁs. na área de música e demais formas de arte. Diante
de experiências artísticas em cenário cultural multifacetado, a comparação entre os saberes torna-se
inevitável, requerendo níveis muito mais aprofun. de embasamento e transversalidade. Tal perspectiva
promove conhecimento para práticas proﬁs. transformadoras, que inovem e causem impacto positivo na
produção artística proﬁssional tanto no Brasil, como nos países e instit. parceiras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Saberes e Fazeres do Corpo e da Voz: Diversidade e Contemporaneidade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
“Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações,
de leituras, de imaginações?” (CALVINO, 1990, p. 138). A questão de Ítalo Calvino, em “Seis propostas
para o próximo milênio”, inspira esta proposição. Tendo como eixo temático a investigação de saberes e
fazeres do corpo/voz, a proposta se alinha, em sua diversidade e multiplicidade, com abordagens
técnicas e poéticas, processos criativos e educacionais, tradições e contemporaneidades, compreensão
da praxis como produção de conhecimento, articulados com contextos plurais. Os objetivos principais
são: consolidar as redes já estabelecidas pelos PPGs envolvidos, gerar diálogos com novas instituições,
potencializar a reﬂexão interdisciplinar, impulsionar a visibilidade das produções na área de
conhecimento, reforçar a articulação com outros campos. As ações permitirão investigar e aprofundar
metodologias, epistemologias e práticas (criativas e formativas) nas linhas a seguir: 1. Educação
somática As abordagens somáticas consideram o contexto cultural a partir do modelo holístico que visa
a experiência física do sujeito, consoante sua relação com o todo, a partir do processo de
autoconsciência. A somática abrange diversos métodos como a Técnica Alexander, o Método
Feldenkrais, a Antiginástica, a Eutonia, a Ginástica Holística, os Bartenieﬀ Fundamentals, a Ideokinesis, o
Body-Mind Centering, a Técnica Klauss Vianna, dentre outros. 2. Corpo/voz mediados pelas tecnologias
digitais Através da investigaçã o da percepçã o humana de/para a criaçã o artı́s tica, realizada por
mediação tecnoló gica, as ações reﬂetirão sobre o corpo/sujeito contemporâneo, sua estética e seus
processos em Arte. Os conceitos principais são: estados corporais, padrões de movimento, percepção,
cognição, embodiment, self, (tele)presença, interatividade homem-máquina, etc. As ações são
fundamentadas na Cognição Situada articulada com os estudos sobre corpo contemporâneo, estética e
cultura digital. 3. Processos criativos e formativos artísticos (técnicas corporais e vocais). Troca de
experiências e aprendizagens de “técnicas extracotidianas” (BARBA, 2009) para desenvolvimento do
corpo/voz dilatado. Estão incluídas as diversas abordagens técnicas e poéticas em processos criativos e
formativos. Destacam-se as ações vinculadas à prática da mímica corporal dramática e do teatro físico,
da músicateatro e de poéticas cênicas diversas (dançateatro, máscaras, performance, etc), dentre
outras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

7

R$ 110.523,00

2020

5

R$ 78.945,00

2021

5

R$ 78.945,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

6

R$ 96.931,74

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

9

R$ 364.305,60

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

8

R$ 318.931,20

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

5

R$ 202.392,00

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

5

R$ 202.392,00

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

5

R$ 80.776,45

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

4

R$ 161.913,60
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Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Cidade, História, Cultura e Poder
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

África do Sul
Alemanha
Angola
Argentina
Benim
Canadá
China
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
França
Guiné-Bissau
Holanda
Itália
México
México
Moçambique
Nigéria
Peru
Portugal
Reino Unido
Rússia
Uruguai

Justiﬁcativa de escolha do tema
O tema proposto pretende congregar pesquisas que abordam formas, instituições e sujeitos implicados
no mundo do trabalho, assim como as relações de poder alicerçadas em pertencimentos econômicos,
raciais, religiosos, territoriais, geracionais e de gênero que estruturam as lógicas do trabalho e das
culturas nas sociedades modernas e contemporâneas. A relevância do tema Cidade, História, Cultura e
Poder está na articulação entre duas dimensões centrais da experiência humana – cultura e labor - com
as relações de poder que constituem, agregam, mas também estabelecem distinções, negociações e
rivalidades na vida cotidiana dos sujeitos em diversos contextos nacionais e globais. A sociedade
tecnológica tem se especializado na redeﬁnição das relações, regras e formas de trabalho e, ao mesmo
tempo, exibe as distinções, conﬂitos e interações culturais. A velocidade e a intensidade das mudanças
vividas na contemporaneidade têm exigido a conﬂuência de perspectivas diversas de análise para o

Versão do Relatório: 0.25.0

58 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

entendimento do campo do trabalho e da contínua reelaboração cultural dos grupos humanos em
diferentes sociedades do ocidente. Neste sentido, o tema proposto é ponto de interseção entre campos
de investigação das Ciências Humanas a exemplo da História, História da Ciência, Sociologia,
Antropologia, Ciência Política Psicologia, Educação, Artes, Filosoﬁa, Direito, Geograﬁa, Arquitetura e
Urbanismo.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Incrementar e estabelecer redes de cooperação internacional nas quais possam ser desenvolvidas
pesquisas que abordem o tema culturas, trabalho e poder
Descrição
O principal objetivo é incrementar e estabelecer redes de cooperação internacional nas quais possam ser
desenvolvidas pesquisas que abordem o tema culturas, trabalho e poder em diferentes escalas
territoriais e contextos das sociedades humanas. Considerando que a complexidade do mundo
contemporâneo nos desaﬁa a empreender análises transdisciplinares que contribuam para o
desenvolvimento da ciência capaz de empreender melhores condições de vida para os diversos estratos
sociais, pretende-se reunir sob este temática grupos de pesquisas da UFBA e outros sediados em
universidades de outros países para discutir, analisar, elaborar e divulgar pesquisas que versem sobre
expressões, interações, disputas, singularidades e negociações culturais, nas variadas formas de
trabalho e nas relações de poder constituídas em cenários urbanos e rurais.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

21

8

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
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experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

6

19

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

11

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

14

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Versão do Relatório: 0.25.0

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

7

19

60 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ADMINISTRAÇÃO

5

Justiﬁcativa
Este programa possui áreas de concentração em Administração Pública e Governança e em Organização,
Poder e Gestão que abordam questões relativas à governança e à administração pública que são
fundamentais para o tratamento da relação cidade/ambiente. Seu mestrado proﬁssional, programa
parceiro nesta proposta, se dedica à formação de gestores de setores governamentais com o objetivo de
analisar problemas complexos das organizações, o que inclui os atinentes à gestão urbana.
PPG

Nota da Quadrienal

ANTROPOLOGIA

4

Justiﬁcativa
O PPGA tem produzido um corpo considerável de reﬂexões que enfatizam as transformações
contemporâneas no mundo do trabalho, a interpenetração conﬂitante entre culturas laborais ditas
tradicionais e a emergência de formas atravessadas pelo modo de produção capitalista, seja no mundo
urbano, seja no rural, os impactos de estruturas econômicas sobre diferentes esferas da vida social, os
processos de produção social da desigualdade em que a diversidade sociocultural se apresenta como
fator de diferenciação ou é, ela mesma, tomada como fundante das assimetrias no mundo da produção,
as formas pelas quais marcadores sociais como raça, gênero, sexualidade, etnia ou classe etária se
interseccionam com elementos especíﬁcos dos mundos do trabalho, as tensões entre labor, lazer e
formas diversiﬁcadas de socialidade, etc. No âmbito desta proposta, pretende-se estabelecer conexões
com instituições e grupos de pesquisa que têm densiﬁcado novas análises sobre os temas aqui
apresentados.
PPG

Nota da Quadrienal

ARQUITETURA E URBANISMO

5

Justiﬁcativa
As linhas de pesquisa do programa estão grandemente associadas ao tema da cidade, do seu ambiente
e da sua história, bem como aos modos de teorizá-la, percebê-la, produzi-la, preservá-la e utilizá-la na
contemporaneidade. A interdisciplinaridade é um valor e uma prática fundamental para o programa,
uma vez que a cidade tece relações entre múltiplos e inﬁndáveis processos sociais, comunitários,
coletivos, demográﬁcos, econômicos políticos, culturais, ambientais, ecológicos, artísticos,
comunicacionais, espaciais, institucionais, históricos, psicológicos, entre outros.
PPG

Nota da Quadrienal

ARTES VISUAIS

4

Justiﬁcativa
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Cidade e Relações Estéticas abre campos de estudo para o pensamento contemporâneo nas artes, os
estudos de estética como potencializadora na discussão poética, o convívio com a dispersão dos lugares
da Cultura e a Cidade como o lugar da enorme diversidade de manifestações artísticas na mais ampla
liberdade de expressão. Artes integradas enquanto estudos descentralizadores dos processos artísticos,
da história da arte, do design e seus entrecruzamentos com áreas de interesse ligadas ao ambiente
urbano e natural, ao patrimônio material e imaterial e à importância da dimensão humana e das
implicações socioeducativas. A arte e sua diversidade como força motriz formadora do espaço
sociocultural e a força da imagem como determinante da identidade imagética da cidade, corporiﬁcada
no campo da fruição artística na escultura, na pintura, na dança, no teatro, na música, na performance e
na história da arte, considerados aqui “corpos políticos”.
PPG

Nota da Quadrienal

CECRE - Conservação e Restauração

4

Justiﬁcativa
este programa é parte do PPG-AU e forma arquitetos e engenheiros para a preservação do patrimônio
arquitetônico, urbano e paisagístico. Sua participação nesta proposta é fundamental no que diz respeito
ao desenvolvimento de Projetos de Cooperação em torno da preservação, do uso e do aproveitamento
econômico e social do patrimônio das cidades.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIAS SOCIAIS

4

Justiﬁcativa
As linhas de pesquisa desenvolvidas no ECSAS (Núcleo de Estudos em Corporalidades, Sociabilidades e
Ambientes), grupo de pesquisa atuante no PPGCS, estão compostas por professores e estudantes
interessados em discutir os imaginários, relações de poder e práticas desenvolvidos em diferentes
processos de interação (saúde, religião, tecnologia e urbanização). A equipe do ECSAS tem realizado um
conjunto de pesquisas (ﬁnanciadas com recursos nacionais e estrangeiros), cujos eixos temáticos
principais são: a constituição da biomedicina na passagem para o século XX, terreiros de Candomblé,
laboratórios de conhecimento cientíﬁco e processos de sociabilidade em comunidades urbanas
periféricas. Seus pesquisadores têm realizado estágios pós-doutorais e doutorados sanduíche no
exterior. No momento atual, membros do ECSAS desenvolvem relações acadêmicas com o
Departamento de Antropologia da Universidade de Manchester e com o ICS-Universidade de Lisboa.
PPG

Nota da Quadrienal

DANÇA

4

Justiﬁcativa
O PPG-AU mantém uma longa e profícua parceria com docentes e pesquisadores deste programa a partir
da Plataforma e dos seminários bienais Corpocidade, realizados desde 2008 pelos Grupos de Pesquisa
Laboratório Coadaptativo LabZat (PPGDAN) e Laboratório Urbano (PPGAU), enquanto espaços
acadêmicos de crítica e reﬂexão sobre os modos relacionais entre corpo e cidade, que buscam subsidiar
estudos sobre o processo de formulação da vida pública urbana, tomando a arte, a experiência corporal
e a movimentação dos corpos no espaço urbano como formas de cognição e de resistência à

Versão do Relatório: 0.25.0

62 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

estabilização de consensos e hegemonias.
PPG

Nota da Quadrienal

DIREITO

4

Justiﬁcativa
Uma das questões relevante no estudo do direito são as formas, concepções, tensões e relações no
mundo do trabalho estabelecidas juridicamente e que estão imersas em modelos culturais. Nas
sociedades contemporâneas o trabalho tem sido uma área duramente afetada por novos desaﬁos e
demandas exigindo análises que ponham em diálogo discursos e dispositivos jurídicos e os aspectos
históricos, sociais e antropológicos. Por outro lado, o Programa de Direito tem desenvolvido pesquisas
sobre o tema Integração Regional e direitos fundamentais. Tratam-se de duas temáticas da maior
relevância na atualidade, calcadas na realidade trazida pela globalização e pela intensiﬁcação de ﬂuxos
comerciais regionais, com os problemas inerentes à circulação de bens, pessoas e capitais, impactando
os direitos fundamentais dos indivíduos e reclamando atenção para a sua proteção, com promoção do
bem-estar e desenvolvimento. O grupo de pesquisa conjunto, assim, tem realizado investigações nas
áreas de diversidade cultural e imigração, proteção ao patrimônio ambiental e alimentar, biodiversidade,
relações trabalhistas, medicamentos, cooperação judiciária etc, compartilhando experiências no âmbito
da União Européia e do Mercosul, bem como dos países integrantes.
PPG

Nota da Quadrienal

ECONOMIA

4

Justiﬁcativa
A “forma de organização da sociedade (estrutura, relações sociais e instituições), o papel do Estado, a
integração do país e da sociedade na economia internacional, a dimensão regional e a incorporação do
meio ambiente como variável endógena ao desenvolvimento” estão entre os interesses desse programa
em sua área de concentração Desenvolvimento Econômico, em particular no que toca ao Grupo de
Estudos em Economia Política e Desenvolvimento-GEPODE. Além desses, o mercado de trabalho, as
políticas públicas, a pobreza e a distribuição de renda. Todas essas questões são de grande interesse e
possuem importantes interfaces com o tema Cidade, História, Cultura e Poder, uma vez que as próprias
cidades e o seu desenvolvimento são também produtos das conjunturas e das relações econômicas.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS ÉTNICOS E AFRICANOS

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro (PINEB), presentemente
vinculado ao Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos (POSAFRO) e,
complementarmente, ao PPGCS, tem, há lapso signiﬁcativo, a partir das suas áreas de atuação mais
relevantes – Antropologia História e Antropologia Social --, buscado identiﬁcar, na longa duração, como
os povos indígenas no contexto etnográﬁco do nordeste brasileiro têm ampliado suas redes de relações
socioeconômicas e políticas, a partir dos seus pertencimentos étnicos, geracionais e de gênero, de modo
a assegurar sua participação menos assimétrica nas sociedades modernas e contemporâneas. Com esse
objetivo, o PINEB tem desenvolvido um conjunto de pesquisas voltadas para a lógica das experiências
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culturais desses povos indígenas, seja focalizando as relações de produção, materiais e simbólicas, seja
voltando-se para as relações de poder nos planos intra e interétnicos.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO

4

Justiﬁcativa
A linha de Pesquisa "Gênero, Alteridades e Desigualdades" do PPGNEIM se dedica à análise da dinâmica
das relações sociais, através da compreensão da diferenciação/articulação dos marcadores sociais de
gênero, geração, raça/etnia, sexualidade/orientação sexual e classe nas sociedades capitalistas, com
ênfase na análise da sociedade brasileira. Assim, o eixo temático "Cultura, trabalho e poder" oportuniza
o estabelecimento de "pontes" em uma pluralidade de recortes - como, por exemplo, as novas
sociabilidades na família e no mundo do trabalho com a ampliação do fenômeno da cheﬁa feminina - o
que oportuniza compreender rupturas e continuidades nas relações de gênero dentro uma perspectiva
interseccional.
PPG

Nota da Quadrienal

HISTÓRIA

4

Justiﬁcativa
As linhas de pesquisa do PPGH – Cultura e Sociedade, Escravidão e invenção da liberdade e Sociedade,
relações de poder e região – articulam-se bem em torno do eixo temático. Grupos de pesquisa dedicados
a estudos de diferentes aspectos da história social e cultural têm grande aﬁnidade em relação às
temáticas propostas. Parcerias internacionais vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos,
envolvendo número considerável de professores do Programa e também seu alunado, através da
promoção de cursos com professores estrangeiros e de estágios no exterior. Exemplos disso são o
projeto “Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16th-19th centuries”, cujo acrônimo é
“Resistance”, que envolve 13 instituições universitárias da Europa, América e África, os estágios pósdoutorais e doutorados sanduíches realizados por alunos do PPGH. Assim, o referido eixo temático, além
de contemplar uma realidade existente no âmbito dos projetos em curso, também permite a adesão de
projetos futuros.
PPG

Nota da Quadrienal

SAÚDE COLETIVA

7

Justiﬁcativa
Este programa possui linhas de pesquisa que dialogam com o tema Cidade, História, Cultura e Poder, a
exemplo das que investigam os “Determinantes ambientais e sociais da saúde”, “Políticas públicas,
participação social e saúde”, “Saúde ambiental” e, em especial, a que trata da “Violência urbana e
saúde, Vulnerabilidades e HIV|Aids”. Uma relevante produção acadêmica, incluindo pesquisa, ensino e
cooperação, tem emergido dessas linhas, valendo destacar os estudos sobre o impacto do programa de
saneamento Bahia Azul sobre a incidência de diárreias em crianças, as arboviroses em favelas de
Salvador e a questão da violência urbana. Entende-se que a participação deste programa – bem como
com vários dos outros listados nesta proposta – poderá ensejar, ainda, o aprofundamento de
investigações sobre as relações entre infraestrutura urbana e saúde das populações.
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Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Arquitetura popular, cidade e história
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A arquitetura popular é aqui concebida como campo de estudos que envolvem ediﬁcação, assentamento
e construção de territórios e paisagens. Este tema tem sido notoriamente deixado de lado na academia
por se referir a produções realizadas fora dos circuitos formais da arquitetura e do urbanismo, e por ter
como principais referências saberes e práticas de amplo domínio popular. O projeto visa à formação, à
pesquisa e ao intercâmbio neste campo de estudos, com foco na relação que a arquitetura popular
mantém com a formação de cidades e setores urbanos. Envolve o PPG-AU/UFBA, a Universidade de
Lisboa, a Escola Nacional Superior de Grenoble e a Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes da
Universidad Nacional de Ingeniería do Peru e se organiza segundo os seguintes eixos de pesquisa: 1.
Conceitos e métodos utilizados ou propostos nesta área de estudos a partir de sua formação no século
XIX, até o surgimento dos trabalhos realizados por arquitetos e urbanistas e o desenvolvimento dos
estudos contemporâneos de caráter multidisciplinar; 2. Saberes tradicionais e espaço arquitetônico,
como relação que permite não apenas entender a diversidade das formas e as características espaciais
da arquitetura popular, mas, a compreensão dos papéis, funções e signiﬁcados dos espaços; 3.
Tecnologia tradicional no território e na ediﬁcação, vigências e usos contemporâneos envolve tanto a
constituição e conﬁguração de espaços urbanos, como as técnicas utilizadas na construção de edifícios,
e, ainda, a investigação das permanências, transformações e adaptações ocorridas nessas tecnologias;
4. Construção autogerida em meio urbano, espaços e técnicas remete aos temas da autoconstrução e da
construção planejada e coordenada pelo próprio morador, sem envolver, necessariamente, a sua
participação como mão de obra e considera os espaços produzidos nas escalas arquitetônica e urbana e
as técnicas organizacionais e construtivas que são mobilizadas nesses processos; 5. Território e
etnicidade investiga o vínculo constitutivo entre arquitetura e cultura por meio da ação de grupos sociais
que se constituem a partir da elaboração de uma ideia de pertencimento étnico comum.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cidade e corpo, urbanismo e dança: liminaridades e coimplicações no espaço público
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
Este projeto de formação, pesquisa e intercâmbio inscreve-se na interface entre urbanismo e dança,
corpo e cidade e propõe dar continuidade à parceria entre PPGAU e PPGDAN iniciada em 2008, bem
como à parceria entre PPGAU e LAA/LAVUE/CNRS – ENSAPLV, vigente desde 2005, com estudos e
atividades acadêmicas sobre as formas de apreensão da cidade contemporânea e a dinâmica interativa
entre a cidade e seus habitantes no âmbito do processo global de espetacularização das cidades,
enfocando a experiência corporal como constituinte das condições de instauração da vida pública urbana
e considerando corpo e cidade como instâncias coimplicadas na constituição da esfera pública. Na
perspectiva proposta neste projeto, tomamos a arte e a experiência corporal como potências
questionadoras de consensos forjados pelos planejamentos e políticas urbanas espetaculares, e como
fatores de explicitação dos conﬂitos que o espetáculo urbano busca ofuscar. O debate crítico sobre as
liminaridades que envolvem as relações entre corpo e cidade, urbanismo e dança está associado à
transitoriedade dos padrões normativos que se consolidam pelas práticas, processos e dinâmicas
socioespaciais implicadas na tessitura de urbanidades e corporalidades. Na confrontação cotidiana com
as estruturas normativas de que fazem parte, os corpos desenvolvem suas performatividades, pelas
quais atuam na constituição da dinâmica urbana. Enfocando os contextos urbanos de Paris e Salvador, o
projeto pretende aprofundar estudos epistemológicos e experiências metodológicas de abordagem sobre
o complexo engendramento das referências de racionalidades, normatividades e territorialidades
envolvidas tanto na vida urbana quanto nos campos disciplinares que ela engendra. Identiﬁcar as
inúmeras e divergentes narrativas da experiência urbana que estão em disputa por hegemonia, tanto no
espaço público quanto na produção acadêmica, permite vislumbrar alternativas desaﬁadoras das
molduras politicamente saturadas e historicamente datadas que reiteram os modelos segregatórios e
excludentes das cidades contemporâneas. No âmbito deste projeto, ao longo dos seus quatro anos de
vigência, propomos uma cooperação baseada em missões de pesquisadores para realização atividades
de pesquisa, ensino e extensão relacionadas com as pesquisas em andamento nos Grupos de Pesquisa
envolvidos, e estágios doutorais e pós-doutorais junto ao grupo estrangeiro.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
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Cidades diaspóricas no Atlântico negro
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

30/06/2022

Descrição do Projeto
A proposta de internacionalização ‘’Cidades Diaspóricas no Atlântico Negro’', centra-se na cooperação
técnica, acadêmica e cientíﬁca no eixo Sul-Sul, notadamente, na relação a ser construída entre Brasil e
África no campo disciplinar da Arquitetura e Urbanismo. A proposta visa uma articulação com países
africanos que passaram pelo processo de diáspora no Atlântico Negro, e cujos povos contribuíram para o
processo civilizatório brasileiro, notadamente, os proveniente da África Ocidental, Subaariana,
Meridional, e Oriental, vinculados aos ciclos da escravidão no Brasil: ciclos da Guiné (povos senegaleses
e guineenses); Congo-Angola (povos Bantus e Benguelas), Costa da Mina (povos Shanti e Afanti), Baía do
Benim (povos Haussás, Daomeanos, e Iorubás). Povos que durante cinco séculos foram à mão-de-obra
do Brasil Colônia e do Império do Brasil. Os países africanos e suas respectivas universidades
relacionadas ao projeto são: na África ‘’Lusófona’’ – Angola (UTANGA - Universidade Nacional de Angola),
Moçambique (UEM - Universidade Eduardo Mondlane), Guiné-Bissau (INEP – Inst Nac de Est de Pesquisa
de Guiné-Bissau), e Cabo Verde (Universidade de Cabo Verde); na África ‘’Francófona’’ – Senegal (IFAN –
Instituto Francês da África Negra), Benim (Universidade Nacional do Bemim), e Congo (Universidade de
Kinshasa); na África ‘’Anglo-Saxônica’’ – Nigéria (Obafemi Awolowo University), e Ghana (University of
Ghana). Propõem-se, também, conexões com os países europeus que propiciaram a ‘’Partilha da África’’,
com a pilhagem do continente para o desenvolvimento do capitalismo comercial e da Revolução
Industrial. Países que estabeleceram, também, o processo de diáspora dos povos africanos no Novo
Mundo, com a implantação do tráfego de negros para alimentar o sistema escravagista nos plantations
das Américas, com a migração forçada de dez milhões de negros. Os países europeus e suas respectivas
universidades relacionadas no projeto são: Portugal (CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra), França (CEAF – Centres d´Etudes Africaines du EHESS), e Inglaterra (University of Birminghan).
O projeto ‘’Cidades Diaspóricas no Atlântico Negro’’, se desenvolverá a partir de três eixos de pesquisa
buscando traçar um paralelo entre as cidades africanas e brasileiras: 1. Diáspora Africana no Atlântico
Negro; 2. Arquiteturas Africanas e Afro-brasileiras; 3. Racismo e Cidade: segregação étnico-racial e
resistências urbanas em África e Brasil.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Diálogos Metropolitanos Lima-Salvador
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Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Descrição do Projeto
O Acordo Bilateral de Cooperação Acadêmica e de Pesquisa Internacional entre o DA/FAU-PUCP e a
FAUFBA foi idealizado pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes (UFBA) e pelo Prof. Dr.
Wiley Ludeña Urquizo (PUCP) através do Projeto de Pesquisa Diálogos Metropolitanos Lima_Salvador.
Para isso foi organizado entre os dias 23 a 27 de julho de 2012 o I Encontro Diálogos Metropolitanos
Lima_Salvador, realizado em Lima. Na sequência, os primeiros resultados elaborados pelos
pesquisadores de ambas instituições foram parcialmente apresentados em Sessão Temática no XIII
Encontro Nacional do ANPUR, realizada em 23 de maio de 2013, na cidade de Recife. Nesse mesmo mês,
entre os dias 27 e 28, foi realizado na Faculdade de Arquitetura da UFBA o II Encontro Diálogos
Metropolitanos Lima_Salvador. Na ocasião, o interesse voltou-se para a discussão dos processos
históricos de construção e transformação que passavam ambas as cidades, em torno ao enfrentamento
de alguns problemas comuns que naquele momento se constituíam em desaﬁos para a prática da
arquitetura, do urbanismo e do planejamento urbano. Os resultados desse primeiro trabalho em conjunto
foram publicados no livro Diálogos Metropolitanos Lima - Salvador. Processos históricos e desaﬁos do
urbanismo contemporâneo, publicado em 2015 em Salvador pela EDUFBA, o qual contou com a
participação de oito pesquisadores do Brasil e 3 pesquisadores peruanos. O projeto Diálogos
Metropolitanos Lima_Salvador tem os seguintes objetivos: a) propor um diálogo dinâmico continuo e
consistente a partir da discussão da problemática das nossas cidades (Lima e Salvador) favorecendo o
olhar sul-sul; b) possibilitar a troca de informações sobre as estruturas institucionais, interesses e
expectativas recíprocas no tocante ao intercâmbio acadêmico no campo da Arquitetura e do Urbanismo,
visando o desenvolvimento de pesquisas conjuntas, organização de publicações, intercâmbio de
docentes e intercâmbio de estudantes de pós-graduação e de graduação de ambas instituições; c)
ampliar os eixos de pesquisa e fomentar a efetiva participação e ampliação de pesquisadores brasileiros
e peruanos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos de saúde coletiva e melhorias urbanísticas em comunidades brasileiras
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022
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Descrição do Projeto
Este projeto, alinha-se ao tema Cidade, História, Cultura e Poder, que busca avançar na reﬂexão sobre
questões fundamentais para os campos disciplinares envolvidos, por meio da cooperação cientiﬁca com
instituições estrangeiras e articulação com outras unidades da UFBA. Propõe-se avançar na necessária
transversalidade que o tema exige, trazendo a interlocução com outros contextos e diferentes áreas de
conhecimento, que dialogam com o campo da Arquitetura e Urbanismo. Como proponente, o LabHabitar,
fundado em 1993, no âmbito do PPG-AU/FAUFBA, tem como objetivo experimentar, assessorar e
assimilar novos enfoques para habitação relacionada à cidade, em estudos, pesquisas e práticas. Está
integrado a várias redes nacionais de pesquisa e desenvolve parcerias com instituições nacionais e
internacionais, entidades comunitárias e governamentais. Em 2011 propôs a Residência Proﬁssional em
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, por meio do curso de Especialização para Assistência Técnica,
Habitação e Direito à Cidade, de caráter participativo e pluridisciplinar. Na 3ª. edição 2017/18, reúne um
acevo de 73 projetos, desenvolvidos em 24 comunidades locais e em cidades das universidades
nucleadas (UFPB, UNB, UFPel e UFCE). Conta com uma grande equipe de professores, estudantes e
técnicos, com experiencia nessa área. Pelo seu perﬁl propositivo e de pesquisa aplicada em
comunidades de ocupações precárias, vem dialogando com a saúde coletiva, considerando que os
aspectos de saneamento são essenciais na prevenção de doenças transmissíveis. Os investimentos
públicos no combate a doenças como leptospirose, dengue, chikungunya, zica, privilegiam ações
curativas nos centros de saúde, muitas vezes inócuas, já que a vulnerabilidade está na moradia precária,
foco dessas epidemias. Esta proposta se integra aos projetos internacionais do Instituto de Saúde
Coletiva da UFBA, visando à cooperação acadêmico-cientíﬁca entre Brasil e Reino Unido e Estados
Unidos. A equipe é composta por pesquisadores e estudantes da Universidade Federal da Bahia e Fiocruz
no Brasil, Universidade de Liverpool e Universidade de Lancaster no Reino Unido, e da Universidade de
Yale nos Estados Unidos. As equipes estão vinculadas a programas de pós-graduação nas respectivas
instituições, agregando graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nessa cooperação propõe
atingir ações distintas, tendo como hipótese que, a melhoria no saneamento é efetiva em prevenir
infecção pela Leptospira e leptospirose.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022
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Descrição do Projeto
Esse projeto contempla duas vertentes de trabalho. A primeira, busca o aprofundamento teórico e de
tecnologias não disponíveis em território brasileiro e que instituições internacionais possuem
comprovadamente, destacando-se o trabalho realizado em rotas turísticas acessíveis, sinalização e
pesquisa em patrimônio arquitetônico. A segunda busca realizar estudo comparativo de rotas turísticas
acessíveis internacionais e nacionais, além do patrimônio arquitetônico ediﬁcado de estabelecimentos
assistenciais de saúde. 04 Subprojetos o integram: Sinalização Urbana e Acessibilidade para Pessoas
com Deﬁciência: o caso de sítios históricos tombados de capitais brasileiras; Projeto e Implantação de
Rotas Acessíveis em Sítios Históricos Urbanos: Legislação, Processo, Uso e Análise das Melhores Práticas;
Arquitetura Sanatorial como Patrimônio Moderno Segregador de Espaços Arquitetônicos e Urbanos e
Arquitetura Hospitalar em Salvador no Século XX.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Extratos Temporais: intervenções contemporâneas em núcleos urbanos de interesse cultural
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
O MP-CECRE, Mestrado Proﬁssional em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios Históricos
criado em 2010, aproveitou grande parte da experiência precedente do Curso de Especialização
homônimo (CECRE), criado na década de 1970 que a partir de sua quarta versão realizada em Salvador
(1981-82), ﬁxou-se na Bahia e tornou-se um curso de alcance internacional, passando a contar com a
participação de alunos e consultores estrangeiros. A importância que o curso hoje possui está
relacionada a esse caráter internacional e aos seus ex-alunos, que ocupam posições de destaque em
diversas organizações oﬁciais ligadas ao ensino, à pesquisa e às políticas de preservação dos bens
culturais, no Brasil e no exterior. Assim a FAUFBA se consolidou como um centro de excelência na
produção do conhecimento no campo da preservação de bens culturais em diversos níveis. Com o intuito
de manter as trocas internacionais, tão frutíferas para a constante atualização e desenvolvimentos das
pesquisas e trabalhos realizados no curso, esse projeto de cooperação visa possibilitar a promoção de
oﬁcinas e seminários, a vinda de consultores estrangeiros ao Brasil, o envio de professores do curso para
missões e aprofundamento de estudos nas Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Politecnico di Milano e Faculdade de Arquitectura do Porto, centros de vasta

Versão do Relatório: 0.25.0

70 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

experiência na área. O foco do projeto é reﬂetir sobre os conceitos, as possibilidades metodológicas de
apreensão do espaço urbano e as possibilidades de intervenção, a partir da complexa e imbricada
relação entre antigo/novo e materialidade/imaterialidade que constituem um determinado lugar e o
fazem merecedor de ações de preservação. Entende-se que, por um lado, a cidade e seus artefatos
tangíveis – arquitetura e equipamentos urbanos – vão além da materialidade de formas e conﬁguração
espaciais; por outro lado o rápido ﬂuxo das atualizações e necessidades da vida atual demanda
constantemente uma ação de intervenção na preexistência, convocando os agentes da preservação a
enfrentarem a complexa e delicada ação contemporânea sobre materialidades do passado. Diante da
ampliação do sentido e noção de patrimônio, num momento onde heterogeneidade e multiplicidade
caracterizam a cidade contemporânea, o desaﬁo de como compreender os efetivos valores e novas
possibilidades metodológicas para melhor intervir no patrimônio urbano são reﬂexões necessárias a
serem enfrentadas constantemente.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Instrumentos para Ação Coletiva e a Construção do Direito à Cidade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
Visando consolidar a parceria internacional existente desde 2016 entre a Faculdade de Arquitetura da
UFBA (FAUFBA) e a Unidade de Planejamento do Desenvolvimento (DPU) da Bartlett, University College
London -, bem como a construção de novas parcerias, expandindo a rede de cooperação para países do
sul global, como Cabo Verde, África do Sul, Serra Leoa e Equador, o projeto propõe ações de pesquisa e
aprendizagem voltadas à compreensão e apoio às lutas coletivas pelo direito à cidade nos diferentes
contextos. Coordenada pelo grupo de pesquisa Lugar Comum da FAUFBA em Salvador e pela equipe do
mestrado em Prática de Desenvolvimento Social/DPU em Londres, a cooperação vem sendo
desenvolvida articulada em dimensões curriculares em ambos os programas de pós graduação, através
de disciplinas ofertadas simultaneamente pelos dois grupos: o 'Practice Module' do Mestrado
DPU/Bartlett, no qual os estudantes do DPU vêm para Salvador; o curso Política, Democracia e Direito à
Cidade II - PDDaC_II, ofertado pelo PPGAU/FAUFBA, focado na prática e intercâmbio com diversas
organizações de moradores da cidade; e o curso PDDaC_III, do PPGAU/FAUFBA, no qual os estudantes da
UFBA vão para Londres, também focados na prática e intercâmbio com diversas organizações e
movimentos sociais londrinos. Os intercâmbios permitem que discentes, docentes e pesquisadores de
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ambos os países ampliem seus conhecimentos e acumulem experiência no que tange à complexidade e
variedade das questões colocadas às populações pobres em contextos metropolitanos no acesso ao
direito à cidade. Coloca-se, portanto, como desaﬁo reﬂetir sobre os modos de construção de processos
participativos, abordando tanto o Estado, quanto os movimentos ou organizações coletivas envolvidas na
pauta urbana. Assim, os "Instrumentos para ação coletiva" se referem à construção de ferramentas e
estímulo de práticas que: apontem para a construção e sistematização de conhecimentos
compartilhados, visando aprofundar as relações democráticas entre Estado e sociedade civil em termos
de responsabilidade social e compartilhamento de poder; apoiem esses coletivos para identiﬁcar,
mobilizar e ativar reivindicações que promovam seu direito à cidade; criem alternativas de uma política
urbana democrática que possa enfrentar a complexidade da cidade, construindo autonomia, sendo
sensível aos habitantes oprimidos e ampliando o conceito de direito à cidade. As reﬂexões que daqui
derivam vêm sendo socializadas em publicações bilíngues.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Os processos de gentriﬁcação e as formas de habitar nos centros de Salvador, Paris e Lisboa.
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
As formas de habitar são conﬁgurações singulares de relações, de engajamentos entre pessoas, coisas e
meio, isto é, formas como os diversos componentes de um espaço estão juntos e envolvidos entre si e
com o meio (Lefebvre, 1991; 1970; 2001; Heidegger, 1954; Ingold, 2012; 2013; 2015). As relações e
engajamentos se traduzem em práticas, tarefas ou atividades que estão intimamente relacionadas com
fatores tais como a forma física do espaço habitado, o regime de propriedade, a intensidade e modo
como são percorridos cotidianamente, o tempo disponível diariamente para habitar, as memórias vividas
ao longo do tempo etc. Os processos de gentriﬁcação envolvem basicamente a renovação de áreas
deterioradas com a chegada de novos residentes e o deslocamento das famílias de baixa renda devido
ao encarecimento dos aluguéis (pela valorização imobiliária) e ao desaparecimento do pequeno
comércio local (Chabrol et. al. 2016; Bidou-Zachariasen 2006). Estes processos variam de cidade para
cidade e de área para área dentro da mesma cidade. O projeto proposto pretende se focar em certos
espaços centrais de Salvador, Lisboa e Paris – as ladeiras –, cuja particularidade simbólica advém do fato
de serem espaços liminares entre baixo e alto, centro e margens, um tipo de espaço “opaco” (Santos,
1996) se comparado com a “luminosidade” dos espaços que elas costumam conectar (cumeadas e
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sopés). O objetivo deste projeto é apreender, descrever e analisar as práticas que conformam as formas
de habitar das ladeiras centrais de Salvador, Lisboa e Paris e como estas foram e vem sendo atingidas
pelos processos de gentriﬁcação que são implementados nestes espaços, em momentos diferentes e em
função de projetos particulares.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Patrimônio e Cidade Contemporânea
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
Projeto de formação, pesquisa e intercâmbio no campo dos processos contemporâneos de produção do
espaço urbano em sua interação com a memória e o patrimônio arquitetônico, urbano e paisagístico de
cidades. Busca avaliar e comparar ações, políticas e experiências realizadas nos países envolvidos, com
foco nas áreas centrais e demais setores patrimonializados de grandes cidades. O projeto visa também
ao estudo do estatuto desses setores e dos centros históricos no quadro urbano e metropolitano
contemporâneo no que toca à sua dinâmica, função, e signiﬁcado em face da atual extensão e diluição
urbana; dos processos de segregação e exclusão social; dos problemas de mobilidade; das pressões
sobre os espaços públicos; da questão habitacional; dos processos de deslocamento, perda,
transformação ou esvaziamento de funções, dentre outros; da “patrimonialização” da cidade por meio
da arquitetura e do urbanismo; dos testemunhos do patrimônio industrial; dos equipamentos e espaços
públicos e naturais concebidos como bens comuns e da habitação social e popular, o que abre espaço
para a busca de novas deﬁnições para a cidade “histórica”. O projeto abarca, ainda, o estudo das
relações existentes entre as dimensões material e imaterial dos patrimônios urbanos e entre as
referências culturais dos habitantes e o uso, a apreensão e a apropriação de setores urbanos; e também
das potencialidades das manifestações culturais, das técnicas, dos modos de fazer, artes e ofícios
tradicionais como fatores de dinamização e “regeneração” urbana. Por ﬁm, o estudo dos impactos do
turismo na transformação, ressigniﬁcação, proteção e conservação de setores urbanos protegidos como
patrimônio e o estudo dos efeitos e resultados do turismo como atividade dinamizadora do uso, do
desenvolvimento socioeconômico das cidades e da conservação sustentada do seu patrimônio. Esta
cooperação é de quatro anos e deverá ser realizada com: École d’Urbanisme de Paris (Laboratório
Lab'urba); Unina (Scuola di Dottorato di Architettura); e EPFL (Atelier de la Concepcion de l'EspaceALICE). Prevê, ao longo do projeto, a vinda de professores vinculados a estas instituições, com vistas à
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realização de cursos, orientações e pesquisas articuladas aos objetivos do projeto. Prevê também cinco
bolsas para a atuação de professores do PPG-AU como visitantes na EUP, na Unina e na EPFL, bem como
quatro estágios de estudantes de doutorado do PPG-AU nestas três universidades estrangeiras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Preservação da memória construída da cidade: fundamentos técnicos e cientíﬁcos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
Em virtude da atividade pioneira no Brasil e na América Latina, a UFBA tornou-se polo brasileiro de
ensino, pesquisa e difusão de conhecimento no campo da restauração arquitetônica e da salvaguarda do
patrimônio cultural nacional. Em 1981, funda-se o primeiro centro brasileiro de pesquisas cientíﬁcas na
área, o Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração (NTPR), que abriga investigações
relacionadas à resistência e durabilidade dos materiais e à reabilitação estrutural. Ao longo desses mais
de 35 anos, a linha de pesquisa da Ciência e Tecnologia da Conservação e do Restauro desenvolve-se,
principalmente, em busca da interdisciplinaridade, inerente à área e à própria história institucional da
UFBA, e de seu aparato técnico-cientíﬁco, voltado para a ciência e técnica da conservação do patrimônio
cultural nacional e do resgate da memória construída da cidade. O grupo de pesquisa do NTPR envolvese em investigações com o objetivo de servir à comunidade de estudiosos dedicados ao estudo dos
problemas da construção e da preservação dos edifícios de interesse cultural. Neste domínio, a
experiência internacional do NTPR é longa, por meio do estabelecimento de parcerias com instituições
de países como Itália (Consiglio Nacionale di Ricerca – CNR; Istituto per la conservazione e valorizzazione
dei beni culturali, pela sede secundária de Milão "Gino Bozza" e Istituto Universitario di Architettura di
Venezia) e Portugal (Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC). São previstas três missões de
trabalho, cada uma junto às universidades parceiras para planejamento comum e ajustes nas etapas do
projeto e nos seus produtos; a vinda de um professor de cada uma das universidades como visitantes no
Brasil, dois estágios de professores da UFBA no exterior e duas bolsas de doutorado-sanduíche. Desta
forma, o objetivo da proposta é atualizar os membros do grupo de pesquisa do NTPR e CREPE
Conservação e Reabilitação Estrutural do Patrimônio Ediﬁcado com novas instrumentações e técnicas
laboratoriais, do ponto de vista analítico dos materiais, e nas análises estática e dinâmica das alvenarias.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

7

R$ 110.523,00

2020

5

R$ 78.945,00

2021

5

R$ 78.945,00

2022

2

R$ 31.578,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

8

R$ 323.827,20

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

7

R$ 113.087,03

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

8

R$ 318.931,20

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

4

R$ 161.913,60

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

4

R$ 161.913,60

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16
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2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Ciência de dados aplicada
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Austrália
Bélgica
Chile
Espanha
Estados Unidos
Holanda
Irlanda
Itália
Portugal
Reino Unido

Justiﬁcativa de escolha do tema
Big data, datiﬁcação e digitalização estão entre os grandes temas da virada do milênio e certamente
contituem uma das áreas de maior potencial futuro. De forma que é preciso urgentemente formar
pesquisadores universitários capazes de lidar com e analisar conjuntos de dados maciços e formar
recursos humanos para o grande desaﬁo de uma sociedade de dados. Conhecimentos de Comunicação,
Estatística, Matemática e Ciências da Computação são fundamentais na formação dos cientistas de
dados que atuarão na coleta de grande volume de informação, processamento, análise e previsão
mediante o uso de ferramentas como mineração de dados, aprendizagem de máquina, etc. Na mesma
linha, proporcionar acordos internacionais de alto nível na gestão e análise de dados em larga escala é
importante para acelerar a disseminação da disciplina, intensiﬁcar a formação de recursos humanos na
área e, enﬁm, reduzir a curva de aprendizagem no estabelecimento de formas institucionais inovadores
de articulação entre as áreas do conhecimento envolvidas. Na UFBA, alguns grupos de pesquisa já vêm
desenvolvendo iniciativas com o uso de big data, a exemplo do ISC em cooperação com o CIDACS, a
FACOM, na área de smart cities, governo digital e política online, além, naturalmente, dos
Departamentos de Estatística e de Ciência da Computação do Instituto de Matemática, com grande
capacidade instalada nesta área. Essas iniciativas precisam ser ampliadas para outros núcleos de
pesquisa da UFBA, intensiﬁcando a sua dimensão de formação de novos e futuros pesquisadores. Além
disso, seria extremamente fecundo para a Universidade, a articulação entre áreas-meio (como Ciência
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da Computação e Estatística) e áreas-aplicadas (Comunicação, Governo, Saúde, etc.) que, infelizmente,
não têm tradição de cooperação, pari passu com o que acontece no cenário internacional. A
institucionalização desse campo de conhecimento é oportuna e estratégica para a garantia da
autonomia na produção de informação e soberania do país. Sem restrições a priori, mas apenas
considerado a capacidade já instalada na UFBA, apresentamos para o edital de mobilidade internacional
da CAPES, uma proposta de desenvolvimento de uma linha de pesquisa multidisciplinar e
interinstitucional em Ciências de Dados Aplicadas às comunicações digitais e à área de saúde, campos
de aplicação em franca expansão. O tema, contudo, é claramente expansível e pode incluir muitos
outros núcleos e áreas de pesquisa da Universidade.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Consolidar a linha de pesquisa multidisciplinar em Ciências de Dados Aplicadas às comunicações digitais
Descrição
Realizar missões de estudo em centros e laboratórios no exterior de Ciência de Dados Aplicados,
Epidemiologia, Demograﬁa, Bioestatística e Matemática. Realizar missões na área de humanidades
digitais, ciências sociais computacionais e questões teóricas e metodológicas relacionadas com o uso de
“big data”.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
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Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

2

6

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo

Versão do Relatório: 0.25.0

78 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Consolidar um Laboratório de Ciências de Dados Aplicados a Dados de Mídias Sociais
Descrição
. O Laboratório de Ciência de Dados Aplicados já tem toda a infraestrutura física e tecnológica pronta no
INCT em Democracia Digital, em convênio entre docentes dos PPGs de Comunicação, Ciência da
Computação e Matemática (Estatística). Neste momento já temos um edital do INCT para contratação de
dois pós-docs em Visualização de Dados e Machine Learning. O edital de mobilização deverá ser usado
para permitir o intercâmbio de estrangeiros na fase de consolidação do Lab. . O Lab404 vem realizando
oﬁcinas e pesquisas no campo das humanidades digitais (digital humanities) para análise de dados em
pesquisas quantitativas e qualitativas no que tange o uso de aplicativos, tecnologias vestíveis, internet
das coisas e smart cities em projeto e redes sociais.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
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projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

2

6

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
Formação de recursos humanos em Ciências de Dados Aplicadas e Humanidades Digitais
Descrição
Produção e preparação de conteúdos para cursos presenciais e a distância de métodos para análise de
dados: introdução às linguagens de programação em Python e R, Visualização de grande volume de
dados, Análise quantitativa de textos, Gerenciamento de dados. Cursos para qualiﬁcar recursos humanos
dos PPGs brasileiros das áreas de Ciências Sociais, Ciências da Saúde etc. contando com participação de
estatísticos e cientistas da computação estrangeiros.
Ações do Objetivo
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Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

2

6

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
Realizar e publicar pesquisas comparadas internacionais baseadas em “big social data”
Descrição
. Realizar pesquisas comparadas, usando bases de dados extraídas de mídias sociais, sobre
comportamento eleitoral, campanhas online, o desenvolvimento do populismo digital etc.. . Realizar
pesquisas metodológicas e práticas na ciência de dados mediante o uso de técnicas de Machine Learning
e Deep Learning. Desenvolver ferramentas computacionais que permitam a análise de grande volume de
dados. . Realizar pesquisa e acordos sobre performatividade algorítmica em projetos de cidades
inteligentes e internet das coisas, duas áreas prioritárias e em destaque na interseção dos campos da
Big Data, Agência Algorítmica e Cloud Computing. Essas pesquisas colocam em relação diversas áreas:
Comunicação, Arquitetura e Urbanismo, Geograﬁa, Computação, Sociologia, Design. Parceiros
Internacionais. . Realizar pesquisas centradas no uso e emprego do Jornalismo Guiado por Dados para
identiﬁcar como essa forma de jornalismo tem alterado os processos, os produtos, os formatos de
conteúdo, analisando o seu impacto proﬁssional, social e, sobretudo, a sua contribuição para o aumento
efetivo da transparência e da credibilidade do jornalismo na contemporaneidade. . Desenvolver
pesquisas que avaliem: a) a associação de agrotóxicos com indicadores de morbidade e mortalidade em
trabalhadores rurais; b) o impacto de programas de desenvolvimento social (como o programa bolsa
família) em indicadores de saúde populacional; c) associação entre genótipos e quadros clínicos
especíﬁcos mediante mineração de dados; d) a acurácia de modelos preditivos de epidemias baseados
em técnicas de aprendizagem de máquina.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

2

6

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

6

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

5

Justiﬁcativa
No caso da comunicação em ambientes digitais, a proposta vem ao encontro de pesquisas já em curso
no INCT em Democracia Digital, do Laboratório de Pesquisa em Mídias Digitais, Redes e Espaço e pelo
projeto sobre Jornalismo de Dados, dentre outros.
PPG

Nota da Quadrienal

Ciência da Computação

4

Justiﬁcativa
No caso da Computação, diversos esforços têm sido realizados para aplicar e propor novas técnicas de
Aprendizado de Máquina no processo de extração de informações em grandes volumes de dados.
Atualmente, o programa conta com uma linha de pesquisa com mestrado e doutorado em ciência de
dados e um grupo de pesquisa certiﬁcado pelo CNPq (CInO - Computational Intelligence and Optimization
Research Lab). Dentre as diversas pesquisas realizadas nessa área, destaca-se o projeto TSViz
(www.tsviz.com.br) que apresenta uma arquitetura completa de coleta e análise de redes sociais. Este
programa também tem trabalhado com Aprendizado de Máquina e Visualização de Dados.
PPG

Nota da Quadrienal

MATEMÁTICA

4

Justiﬁcativa

Versão do Relatório: 0.25.0

84 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

No caso das áreas de Estatística e Matemática, técnicas e métodos de análises estatísticas permitem
que grandes volumes de dados sejam extraídos, manipulados, visualizados e analisados nas distintas
áreas, em particular, nas áreas das ciências sociais e médicas. No Departamento de Estatística, temos
experiência em Estatística Aplicada com ênfase em Modelos de regressão. Recentemente, sob sua
coordenação, foi aprovado neste Departamento de Estatística a Especialização em Ciência de Dados e
Big Data (www.ecd.ufba.br). Esta especialização tem como objetivo formar especialistas em Ciência de
dados (Cientistas de Dados) permitindo que os formandos tenham condições suﬁcientes de manipular e
analisar grande volume de dados.
PPG

Nota da Quadrienal

SAÚDE COLETIVA

7

Justiﬁcativa
Na Saúde Coletiva, especialmente em Epidemiologia, a Ciência de Dados permite operar dados de
interesse para a saúde, especiﬁcamente, estatísticas vitais, monitoramento de enfermidades e outros
desfechos de interesse para a prevenção de agravos e a promoção da saúde e o bem-estar. Estratégias
de manejo eﬁciente de grandes volumes de dados contribuem para a elaboração de soluções para
políticas públicas apropriadas, como melhor gestão de serviços de saúde. Trata-se de uma área
emergente, que faz uso da estatística e da computação para gerenciar e analisar dados de ciências da
saúde para abordar questões importantes em saúde pública e ciências biomédicas. Big data é utilizada
atualmente para integrar e analisar os dados de saúde dos milhares de brasileiros, avaliar impactos de
programas governamentais e monitorar indicadores de morbimortalidade. Adicionalmente, técnicas de
machine learning permitem a predição de epidemias e identiﬁcar as melhores opções de intervenção.
Em outra escala, técnicas de mineração de dados tem mostrado elevada eﬁciência para a identiﬁcação
de genes associados a patologias e quadros clínicos de maior risco a saúde.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Análise e visualização de dados da política em ambientes digitais em contextos eleitorais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O presente projeto tem como objetivo orientar o desenvolv. e a estruturação de pesq. com base no uso
de ferramentas de Ciência de Dados aplicadas à extração, armazenamento, análise e visualização de
“big social data”, ou seja, extensas bases de dados provenientes de mídias sociais. É urgente análise e
visualização de dados publicados em mídias sociais e amb. digitais em geral visando compreender o
comportamento geral dos usuários e a propagação de notícias. O proj tem duas metas interligadas, uma
metodológica, outra de conteúdo. A meta metodológica responderá à alta demanda por mecanismos que
consigam recuperar, em tempo real, informações e conhecimento das public. dos usuários em amb.
digitais. Visando solucionar esse problema, o obj. metodológico deste proj é utilizar métodos de
Aprendizado de Máquina e Visualização de Dados para realizar uma mineração dos textos publicados em
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redes sociais visando: i) analisar sentimentos e tendências em publicações; ii) analisar a propagação de
notícias e fakenews; iii) identiﬁcar redes ilícitas; iv) identiﬁcar usuários considerados Inﬂuenciadores e
usuários falsos criados apenas para propagar notícias. Com base no desenvolvimento de instrumentos,
buscar-se-á desenvolver e testar metodologias e realizar pesquisas comparativas sobre o
comportamento eleitoral em ambientes digitais e as campanhas online empreendidas durante as
eleições brasileiras, australianas, europeias (italiana, portuguesas e britânica) e americanas
compreendidas no período do projeto. Mais especiﬁcamente, os recursos metodológicos provenientes da
Computação e da Ciência de Dados devem ser aplicados com o propósito de compreender fenômenos
políticos em ambiente digitais, como o fortalecimento do ativismo ultraconservador, a conformação de
redes identitárias, o neopopulismo e o crescimento do populismo de direita online, a disseminação de
fakenews, o comportamento dos candidatos, apoiadores e detratores online, a lógica das campanhas
digitais e diferenças de comportamento desses atores entre as várias plataformas digitais. O projeto será
baseado na rede internacional de pesquisadores do INCT em Democracia Digital e tem parceiros
identiﬁcados na Austrália (Canberra, Western of Australia e Queensland University of Technology), Itália
(La Sapienza), Reino Unido (University of Leeds e University of Hull), Portugal (Universidade da Beira
Interior), no Chile (PUC Chile) e Estados Unidos (University of Mass Amherst, Harvard, Siracuse e NYU).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cidades Inteligentes, Internet das Coisas e Redes Sociais e Performatividade Algorítmica: Comparação
entre Europa e América Latina
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O objetivo do projeto é desenvolver pesquisas em três eixos principais: 1. Cidades Inteligentes e Big
Data; 2. Internet das Coisas e 3. Redes Sociais e Performatividade Algorítmica. Nesses três eixos estão
em questão o problema central da pesquisa: os processos atuais de "datiﬁcação" da sociedade
contemporânea. As universidades escolhidas são parceiras do Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital,
Redes e Espaço (Lab404) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas
da UFBA. Esse projeto envolve, portanto, professores e pesquisadores da UFBA e das respectivas
universidades a partir de interlocutores de renome internacional. Para o primeiro eixo elege-se o
professor Rob Kitchin, da National University of Ireland, mundialmente reconhecido como um dos mais
importantes especialistas sobre cidades inteligentes e é um dos responsáveis pelo sucesso da iniciativa
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Dublin Smart City. Para o segundo eixo, temos o professor Martijn De Wall da Universityof Amsterdam,
que desenvolve um trabalho reconhecido na cidade de Amsterdam, discutindo formas de apropriação do
espaço, cidadania, participação política, Internet das Coisas e Big Data. O terceiro eixo será desenvolvido
junto à Universidade Complutense de Madrid com o grupo de pesquisa "Sociologia Ordinaria"
coordenado pela professora Amparo Lasén Dias, tendo como objetivo o desenvolvimento de estudos
sobre redes sociais e performatividade algorítmica.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cooperação entre Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, para estudos epidemiológicos com grandes
volumes de dados no Brasil
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A cooperação visa operar dados de interesse para a saúde, especiﬁcamente, estatísticas vitais,
monitoramento de enfermidades e outros desfechos de interesse para a prevenção de agravos e a
promoção da saúde e o bem-estar. Trata-se de um conjunto de projetos internacionais em andamento,
visando promover a cooperação acadêmico-cientíﬁca entre Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. A
equipe é composta por pesquisadores e estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vinculados
ao Instituto de Saúde Coletiva, e por pesquisadores da London SchoolofHygieneand Tropical Medicine no
Reino Unido e da CDC-Niosh nos Estados Unidos. Na Saúde Coletiva, especialmente em Epidemiologia, a
Ciência de Dados permite operar dados de interesse para a saúde, especiﬁcamente, estatísticas vitais,
monitoramento de enfermidades e outros desfechos de interesse para a prevenção de agravos e a
promoção da saúde e o bem-estar. Estratégias de manejo eﬁciente de grandes volumes de dados
contribuem para a elaboração de soluções para políticas públicas apropriadas, a melhor gestão de
serviços de saúde, baseadas na chamada inteligência em saúde. O uso de Big data vem se
popularizando no país, que investiu, sistematicamente, na conformação e institucionalização de grandes
bases de dados, não apenas em saúde e serviços de saúde, possíveis com o SUS, de cobertura universal,
mas também administrativas que permitem o monitoramento de trabalhadores formais registrados na
Previdência Social (RAIS, CAGED, CNIS), trabalho infantil (PNAD), e trabalho escravo. Em relação à Saúde
do Trabalhador, a informação sistemática e contínua, exigida pela vigilância em saúde e a inspeção do
Ministério do Trabalho tem caráter estratégico por ser pública, constantemente confrontada pelos
conﬂitos capital-trabalho. Em todo o mundo dados de trabalhadores e adoecimento relacionado a riscos
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ocupacionais são manipulados e sub-registrados. O poder público tem a responsabilidade de superar
esses obstáculos, lançando mão de recursos computacionais complexos para, com base em múltiplas
fontes de dados, construir estimativas de indicadores, independentemente, e mais precisos, conﬁáveis,
demonstrativos das necessidades e demandas de grupos vulneráveis.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Detecção rápida de surtos de doenças integrando big data e informações de mídia social
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O objetivo do projeto é desenvolver um sistema para monitorar doenças e prever surtos, combinando
dados epidemiológicos, dados de mídia social e fatores demográﬁcos e ambientais. A motivação do
projeto é que a inclusão de mídias sociais e dados ambientais permitirá prever os surtos mais cedo e
com resolução espacial mais ﬁna do que os sistemas tradicionais de vigilância. O projeto permitirá a
capacitação da equipe em técnicas e análises voltadas para aplicação em bases de dados complexas e
análises de bigdata. O sistema será genérico e capaz de monitorar qualquer doença em qualquer país,
modiﬁcando o modelo de dados subjacente. A nossa equipe é atualmente composta por de
pesquisadores e estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fiocruz no Brasil, Universidade
de Lancaster no Reino Unido, e da Universidade de Queensland na Austrália. Os supervisores
estrangeiros do pós-doutorado incluídonsta proposta, Prof. Ricardo Magalhaes (Universidade de
Queensland) e Peter Diggle (Universidade de Lancaster), tem sido reconhecidos internacionalmente pelo
seu trabalho no desenvolvimento de estratégias inovadoras de vigilância de doenças assim como de
metodologias estatísticas e matemáticas que auxiliam estratégias de vigilância.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Jornalismo Guiado por Dados como aspecto da inovação no jornalismo
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O marco conceitual do projeto baseia-se no modelo teórico denominado Jornalismo Digital em Base de
Dados, busca investigar o Jornalismo Guiado por Dados em parceria com pesquisadores internacionais
que estão desenvolvendo pesquisas acerca desta modalidade com o objetivo de realizar estudos
comparativos, associados à pesquisa aplicada. Importa-nos identiﬁcar como essa modalidade de
jornalismo tem alterado os processos, os produtos, os formatos de conteúdo, as narrativas jornalísticas,
analisando o seu impacto proﬁssional, social e, sobretudo, a sua contribuição para o aumento efetivo da
transparência e da credibilidade do jornalismo na contemporaneidade. A investigação teórica-conceitual
embasará a pesquisa aplicada, através da qual será desenvolvida WebAppespecíﬁco. As instituições
parceiras, já identiﬁcadas, são Universidad Carlos III de Madrid, Universidade de Santiago de
Compostela, UniversidadComplutense de Madrid, Universidad de Málaga, Universitat Pompeu Fabra e
Universidad de Navarra na Espanha, a Universityof Amsterdam (Holanda), Université Libre de Bruxelles
(Bélgica), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Portugal),
Universidade do Porto (Portugal) e Universidade da Beira Interior.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Transformando dados em informação: decifrando as tendências na sociedade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
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Este projeto visa utilizar técnicas da análise de Big Data para identiﬁcar características, tendências
sociais, políticas, econômicas, etc. encontradas na mídia social e fontes oﬁciais. Esta é uma proposta de
colaboração entre pesquisadores da UFBA com algumas das melhores universidades americanas e
europeias e tem como meta a implementação do Laboratório de Estatística e DataScience em “Social
Media”(LEDS) e a Especialização em Ciência de Dados e Big Data (ECD) do Departamento de Estatística
da UFBA. O objetivo deste projeto é desenvolver técnicas estatísticas e computacionais que permitam
codiﬁcar, tirar conclusões e realizar predições das informações disponíveis nas diversas mídias sociais e
fontes oﬁciais coletados em diferentes tempos e localizações. Neste contexto, serão integradas novas
metodologias estatísticas e recentes técnicas computacionais, como por exemplo, aprendizado de
máquina, reconhecimento de padrões, inteligência artiﬁcial, mineração de dados, etc. Além da
contribuição para o desenvolvimento da ciência nesta área do conhecimento, outra motivação deste
projeto é o estabelecimento contínuo de contatos que permitam colaborar e fortalecer o recém-criado
Laboratório de Estatística e Datascience e Social Media - LEDS-, laboratório multidisciplinar situado na
convergência entre Estatística, Computação, Comunicação e Saúde Pública.Serão consideradas oito
missões de/para Estados Unidos, Canada, China e Europa, sendo quatro missões de ida de pesquisadores
da UFBA com o objetivo de realizar trabalho de pesquisa na área do projeto e de conhecer programas de
estudo e laboratórios locais; e quatro missões de vinda de pesquisadores reconhecidos
internacionalmente para lecionar cursos de curta duração e realizar pesquisa com pesquisadores da
UFBA, reduzindo a curva de conhecimento na implantação do nosso centro de Ciência de Dados
Aplicadas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

1

R$ 15.789,00

2021

1

R$ 15.789,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
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Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Desenvolvimento de tecnologias para cidades inteligentes e sustentáveis
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alemanha
Áustria
Canadá
China
Espanha
Estados Unidos
Itália
Noruega
Reino Unido

Justiﬁcativa de escolha do tema
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O crescimento das cidades, a complexidade do seu funcionamento e a ampliação das necessidades da
população tornam necessária a evolução da cidade de aglomerado urbano para comunidades
organizadas, interconectadas e sustentáveis. Este conceito está alinhado com a ideia de Cidades
Inteligentes, em que as tecnologias de informação e comunicação, como GIS - Sistemas de Informação
Geográﬁca, BIM- Modelagem da Informação da Construção, sistemas de transmissão de dados, padrões
de comunicação, redes de sensores sem ﬁo (internet das Coisas), processamento de grandes volumes de
dados (Big Data) e armazenamento na nuvem, contribuem para a integração entre os seus atores,
subsistemas e infraestrutura, ampliando a capacidade de planejamento, gerenciamento e
desenvolvimento de soluções. As Cidades Inteligentes devem: 1) ser sustentáveis, usando a tecnologia
digital para reduzir custos e otimizar o consumo de recursos; 2) ser inclusivas e transparentes, tendo
canais de comunicação diretos com os cidadãos; 3) gerar riquezas, oferecendo infraestrutura adequada
para geração de empregos; 4) ser feitas para os cidadãos, usando a tecnologia digital para melhorar a
qualidade de vida das pessoas e dar acesso rápido a serviços públicos mais eﬁcientes. Apesar das
tecnologias de informação e comunicação atuais permitirem o desenvolvimento de uma grande gama de
produtos e serviços em diversas áreas (governo, saúde, entretenimento, ciências, etc.), existem diversos
obstáculos para a implantação de Cidades Inteligentes, dentre eles, grande volume e diversidade dos
dados produzidos por diversas fontes exigindo estudos para sua integração e interoperabilidade, bem
como a gestão e uso destes diversos dados, entraves em como coletar os dados, compartilhá-los e usálos nos mais variados tipos de serviços esperados em uma plataforma de cidade inteligente. Desta
forma, a escolha do tema Cidades Inteligentes e Sustentáveis é devido ao seu caráter interdisciplinar,
sendo capaz congregar diversas áreas do conhecimento humano. Além disso, é motivada por uma
demanda da sociedade por melhores condições de vida e trabalho tanto em sociedades urbanas quanto
rurais e, por essa razão, traz consigo um grande desaﬁo à ciência de um modo geral. Avanços nos
campos de conhecimento sociológicos, antropológicos e tecnológicos precisam convergir de forma
harmonizada e complementar de forma que o entrelaçamento ﬁnal desses campos de saber resulte em
proposições de soluções que sejam efetivamente adotadas

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Capacitar discentes no tema cidades inteligentes e sustentáveis
Descrição
Este objetivo visa não apenas a disseminação local do conhecimento no tema e a formação e recursos
humanos qualiﬁcados, mas também aumentar a oferta de potenciais colaboradores em pesquisas e em
projetos de pesquisa à serem desenvolvidos em parceria com a comunidade da UFBA. Este objetivo visa
ainda contribuir com a formação de estudantes de pós graduação quanto ao desenvolvimento de
habilidade para estudos colaborativos internacionais.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

5

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

2

4

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

14

6

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

5

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

4

11

Objetivo
Capacitar docentes no tema cidades inteligentes e sustentáveis.
Descrição
Este objetivo visa favorecer a disseminação do conhecimento na área e o desenvolvimento de projetos
para aplicações das novas tecnológicas no cenário nacional, observando e considerando, inclusive, os
respectivos impactos sociais, ambientais, energéticos e industriais como consequência das aplicações
dentro de uma realidade nacional. Este objetivo visa aumentar a rede de colaboração internacional dos
professores envolvidos, bem como as habilidades para desenvolvimento de projetos de pesquisa em
nível mundial.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

5

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022
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Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

2

4

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

14

6

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

4

11

Objetivo
Desenvolver, apropriar, capacitar e difundir o conhecimento sobre Cidades Inteligentes e Sustentáveis,
os modelos e as tecnologias envolvidas no seu projeto, implantação e avaliação
Descrição
Este objetivo entende que os sistemas de informação e comunicação para Cidades Inteligentes devem
contribuir para alavancar, não apenas o monitoramento da sociedade urbana, mas a construção de
cidades brasileiras mais eﬁcientes e inclusivas; mais inteligentes na sua mobilidade, por terem um
sistema de planejamento urbano alinhado de modo inteligente a sistemas de transporte público
eﬁcientes; mais seguras, por propiciarem inclusão; e mais oportunas, por usarem os sistemas de
conectividade informacional para propiciarem um território pulverizado de oportunidades econômicas e
menos concentrado, permitindo que ele seja total e integralmente oportuno e diversiﬁcado.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

5

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

11

Ação
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Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

14

6

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

11

Objetivo
Fortalecer parcerias institucionais em relação ao tema Cidades Inteligentes e Sustentáveis com
universidades de outros países.
Descrição
Este objetivo envolve a operacionalização dos projetos de colaboração internacionais propostos no
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presente tema visando o estabelecimento de parcerias internacionais duradouras e sustentáveis,
especialmente por meio de intercâmbios bilaterais de professores das instituições envolvidas. Visa
também aumentar o conhecimento sobre o tema por meio de desenvolvimento de publicações conjuntas
de alta relevância e o fortalecimento da colaboração com parceiros da indústria por meio de aplicação
das novas tecnologias para a realidade nacional, destacando as implicações práticas e para a sociedade
das pesquisas desenvolvidas.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

5

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

2

4

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

14
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Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

11

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ARQUITETURA E URBANISMO

5

Justiﬁcativa
O PPGAU é um programa multidiciplinar, com áreas de concentração em conservação e restauro e de
urbanismo. Em urbanismo, uma das linhas refere-se a Linguagem, Informação e Representação do
Espaço. Desta forma, a participação do Programa de Arquitetura se dá pelo LCAD - Laboratório de
estudos avançados em Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais, que possui larga experiência em
cooperação internacional através de acordos feitos com universidades européias, especiﬁcamente, no
tema City Information Modeling (CIM) como um novo paradigma para a representação multidimensional
da cidade, baseada em diversas tecnologias digitais e abordagens, que pretende dar conta dos
problemas das cidades contemporâneas e do futuro. Desta forma é amplamente justiﬁcável a
participação do LCAD nesse esforço de internacionalização da UFBA.
PPG
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4

Justiﬁcativa
A área de Ciência da Computação já é uma ciência chave para a sociedade moderna devido à sua
natureza multidisciplinar e por ser elemento de suporte à geração de conhecimento em muitos campos
do saber. Assim, a Ciência da Computação se insere no tema proposto com uma das áreas de
conhecimento que suportam o eixo de Cidades Inteligentes, naturalmente multidisciplinar. Entretanto,
ela, enquanto ciência, é um campo em constante progresso. Nesse sentido, o desenvolvimento de novas
tecnologias que sejam capazes de permitir a criação de novos serviços à sociedade e de dar suporte a
outras áreas do conhecimento humano é de suma importância. Assim, a Ciência da Computação pode
contribuir com o avanço do estado-da-arte no tema proposto seja na formação de proﬁssionais
capacitados para atuar com novas tecnologias, seja no desenvolvimento de sistemas computacionais
que contribuam com uma organização urbana que favoreçam o bem-estar de todos.
PPG

Nota da Quadrienal

ENERGIA E AMBIENTE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Energia e Ambiente objetiva a formação de recurso humanos
qualiﬁcados, em nível de Doutorado, com atuação em pesquisa interdisciplinar em temas envolvendo
Energia e Ambiente. As linhas de pesquisa se consistem em: Combustíveis fosseis (petróleo e gás
natural) e provenientes de biomassa; Impactos ambientais na atmosfera, litosfera, hidrosfera e na vida;
Otimização e uso eco-eﬁciente de energia; Tecnologias limpas; Nanotecnologia e novos materiais;
Regulação e gestão. Logo, o tema de pesquisa do presente projeto de Cidade Inteligentes e Sustentáveis
mostra aderência com as linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA CIVIL

4

Justiﬁcativa
O PPEC desenvolve pesquisas multidisciplinares envolvendo aspectos urbanos e ambientais,
especiﬁcamente nas áreas de construção civil, materiais, sistemas de transportes e informações
espaciais. Estas áreas estão diretamente ligadas à temática Cidades Inteligentes e Sustentáveis. O PPEC
já desenvolve projetos de pesquisa em nível de mestrado e doutorado, e projetos de colaboração
internacional nesta temática, o que poderá contribuir signiﬁcativamente para o avanço do conhecimento
nesta área que ainda está pouco explorada, principalmente no Brasil, mas que está em franca evolução
em países de alto desenvolvimento tecnológico.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA ELÉTRICA

4

Justiﬁcativa
O PPGEE desenvolve pesquisas multidisciplinares em tópicos relacionados ao desenvolvimento de
tecnologias aplicadas a cidades inteligentes e sustentáveis. Nesta temática, as principais linhas de
pesquisa que vêm sendo desenvolvidas no PPGEE são: processamento e transmissão da informação,
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dispositivos de comunicação e microeletrônica, uso eﬁciente da matriz energética e fontes de energia
renováveis. O PPGEE desenvolve projetos de pesquisas nas áreas supracitadas em nível de mestrado e
doutorado. Os projetos de colaboração internacional com instituições renomadas na área que venham a
ser fomentados pela CAPES, certamente vão contribuir signiﬁcativamente para a internacionalização do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFBA.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

5

Justiﬁcativa
O curso de Doutorado em Engenharia Industrial iniciou em 2007, enquanto que o Mestrado Acadêmico
iniciou em 2008 e em 2009 foi adicionada a modalidade Mestrado Proﬁssional. Estas ações inauguraram
o principal programa de pós-graduação da área tecnológica da UFBA e da Bahia, recebendo o conceito
nota cinco da CAPES. Os objetivos do programa compreendem a geração de conhecimento e tecnologia
e a formação de proﬁssionais e recursos humanos para as instituições de ciência, tecnologia e inovação,
a indústria nacional e outros setores da sociedade brasileira, contribuindo para a evolução tecnológica
desta indústria através da qualiﬁcação de pessoas e do desenvolvimento de pesquisas e metodologias
associadas à análise e resolução de problemas industriais cientiﬁcamente relevantes que contemplem,
inclusive, a necessidade de um tratamento conjugado de fenômenos pertinentes a diferentes áreas de
conhecimento das engenharias, que são pertinentes ao tema proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

4

Justiﬁcativa
O curso de Mestrado Proﬁssional em Engenharia Industrial teve o seu início em 2009, sendo o primeiro
na Bahia. Voltado às linhas de pesquisa em Desenvolvimento de Sustentável de Processos e
Desenvolvimento Sustentável de Produtos, tem conceito 4 aprovado pela CAPES. Um número
signiﬁcativo de defesas ocorreu ao longo de sua primeira década, num total de 50, alem de um
signiﬁcativo número de patentes. Os objetivos do programa compreendem a geração de conhecimento e
tecnologia e a formação de proﬁssionais e recursos humanos para as instituições de ciência, tecnologia e
inovação e a indústria nacional, contribuindo para a evolução tecnológica através da qualiﬁcação de
pessoas e do desenvolvimento de pesquisas e metodologias cientiﬁcamente relevantes. A dimensão da
cooperação entre projetos, programas e universidades estrangeiras é enorme e aderente ao tema
proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA QUÍMICA - UFBA-UNIFACS

4

Justiﬁcativa
O PPG em Engenharia Química foi constituído pela UFBA em parceria com a Universidade Salvador e,
atualmente, abriga os cursos de mestrado acadêmico e doutorado. Sua história remonta a 1988, quando
teve início a primeira turma do curso de mestrado acadêmico em engenharia química da Bahia (MAEQ),
com o apoio efetivo da FINEP, do CNPq, do Polo Petroquímico de Camaçari e dos órgãos de Ciência e
Tecnologia do Estado. O fato da Bahia ter o maior complexo industrial integrado do hemisfério Sul torna
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o PPEQ bastante peculiar quanto ao público que recebe e quanto à questão de investimento em
pesquisa. Aproximadamente 1/3 dos alunos que ingressam no curso são oriundos da indústria e
contribuem apreciavelmente com a pesquisa aplicada. O diálogo com as indústrias sempre foi
espontâneo e de interesse mútuo, gerando muitas vezes projetos de pesquisa que têm contribuído com
o desenvolvimento da região de modo que o tema da Cidades Inteligentes e Sustentáveis apresenta
total aderência com as linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

MECATRÔNICA

4

Justiﬁcativa
O PPGM é, por natureza, interdisciplinar. O tema de Cidades Inteligentes envolve diversos aspectos,
inclusive econômicos, sociais e ambientais, mas certamente tem um alicerce tecnológico cujas bases são
a essência da mecatrônica. O PPGM já desenvolveu e desenvolve diversas atividades aﬁns, além de já
ter relações internacionais associadas ao tema. O tema e o projeto da CAPES, tal qual proposto, tem
plena sintonia com pesquisas e orientações em desenvolvimento por docentes do PPGM, além de apoiar
a necessidade de internacionalização do programa.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Arquiteturas de redes ópticas para suporte à implantação de H-CRAN em redes 5G.
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Na literatura de redes de alta velocidade, encontram-se diversas arquiteturas com potencial de oferecer
o suporte necessário à implantação de H-CRANs. Entretanto, as relações de custo-benefício oriundas da
adoção de cada arquitetura ainda não foram devidamente exploradas. Assim, nesse projeto de pesquisa,
propõe-se o estudo e avaliação de desempenho de arquiteturas de redes de acesso além de otimização
de protocolos e mecanismos de controle para que o suporte eﬁciente e necessário às H-CRANs seja
alcançado, permitindo assim a implantação de uma rede de dados 5G capaz suportar as demandas de
tráfego em redes móveis que surgirão nos próximos anos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
BLOCKCHAIN: Teoria, Tecnologias e Aplicações
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Blockchain é uma tecnologia emergente que oferece suporte distribuído conﬁável para realização de
transações com compartilhamento de dados entre participantes que não necessariamente têm conﬁança
entre si e que estão dispersos em larga escala numa rede P2P?. Tem sido considerada uma tecnologia
disruptiva, pois cria digitalmente uma entidade de conﬁança descentralizada, com potencial de substituir
entidades certiﬁcadoras e centralizadoras das transações de negócios, tais como bancos, governos,
cartórios, etc. A tecnologia introduz o novo paradigma do consenso sob demanda, onde o conjunto de
nós da rede concorda com a ordem em que os blocos de transações são agregados à corrente de blocos,
proporcionando um ambiente distribuído conﬁável, escalável, imutável e seguro para a realização e
armazenamento de transações na Internet. Seu potencial de transformação é imenso e aplicações estão
surgindo a partir desta tecnologia em diversos setores: ﬁnanças, saúde, artes, governo, etc., além da
própria computação. Por outro lado, diversos desaﬁos estão postos e envolvem segurança, privacidade,
armazenamento, disponibilidade, melhoria de desempenho, crescimento em escala, sustentabilidade,
além de outros. Esse projeto tem os seguintes objetivos: (i) estudo de protocolos distribuídos e
abstrações fundamentais para o desenvolvimento de infra-estrutura de Blockchain; (ii) adoção da
tecnologia Blockchain para desenvolvimento de infra-estrutura conﬁável para a Computação em Nuvem
(Cloud) e Névoa (Fog Computing), IoT (Internet das Coisas) e Redes de Computadores; (iii) adoção da
tecnologia Blockchain para o desenvolvimento de aplicações disruptivas em diversos domínios, como
saúde, governo e criptomoedas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Constructing a Community-Wide Software Architecture Infrastructure
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Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Descrição do Projeto
The goal of this proposal is to develop the Software Architecture INstrument (SAIN), a ﬁrst-of-its-kind
framework for assembling architecture-centric techniques and tools with the goal of enabling replicable
empirical research in software evolution and maintenance. SAIN will be delivered as a suite accessible
through both Web-based and programmatic interfaces comprising three principal components: (1) a
catalogued library of tools for reverse engineering software systems’ architectures and techniques for
analyzing the reverse-engineered information; (2) extensibility mechanisms for integrating the tools and
techniques to enable empirical studies and both quantitative and qualitative investigation of
architectures; and (3) a repository of software-architecture datasets and benchmarks.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Eﬃcient Partitioning of virtual functions in optica lCloud/Fog-RAN fronthaul for 5G Networks
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O aumento exponencial no volume do tráfego de dados nas redes móveis impõe desaﬁos importantes às
operadoras no que tange à sua capacidade de acomodar um número cada vez maior de usuários com
um perﬁl de tráfego diversiﬁcado e demandas cada vez mais exigentes. Pensando em tais desaﬁos,
operadoras de telecomunicações tem voltado suas atenções à utilização de técnicas eﬁcientes de reuso
espectral aliadas à combinação de redes de acesso Wi-FI e de micro células, convergindo, então, para o
que tem se chamado de redes de acesso 5G. Nessa direção, e visando a mitigação dos custos oriundos
de consumo energético e garantir reuso espectral eﬁciente, uma arquitetura denominada CRAN, que
advoga o desacoplamento das funções de transmissão/recepção e de processamento de sinais digitais
das redes celular tem sido proposta. Entretanto, o volume de tráfego, as restrições temporais geradas e
impostas por tal desacoplamento aliadas à alta densiﬁcação de células necessária à implantação do 5G,
trazem consigo uma série de desaﬁos que precisam ser resolvidos pelas redes de fronthaulinge
backhauling de forma a garantir a QoS requerida por essa arquitetura. Nesse cenário, surgem as
abordagens híbridas de CRAN denominadas H-CRAN em que o desacoplamento funcional é parcial, não
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envolvendo todas as células da rede. Na literatura de redes de alta velocidade, encontram-se diversas
arquiteturas com potencial de oferecer o suporte necessário à implantação de H-CRANs. Uma dessas
abordagens, denominada de Cloud/Fog- RAN e tem como objetivo potencializar as qualidades de Cloud e
de Fog Computing permitindo uma operação eﬁciente das redes de acesso a rádio. Entretanto, as
relações de custo-benefício oriundas da adoção de cada arquitetura ainda não foram devidamente
exploradas. Além disso, uma evidencia consolidada em recentes trabalhos sobre redes H-CRANs é que
há um compromisso bem estabelecido entre o consumo energético imposto por nós equipados com
todas as funções de processamento e a demanda imposta no fronthaul pelos nós que delegam o
processamento de banda base ao BBU pool. Assim, nesse projeto de pesquisa, propõe-se o estudo de
técnicas de particionamento de funções além de otimização de protocolos e mecanismos de controle
para que o suporte eﬁciente e necessário às Cloud/Fog-RANs seja alcançado, permitindo assim a
implantação de uma rede de dados 5G capaz suportar as demandas de tráfego em redes móveis que
surgirão nos próximos anos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Extração da Informação MultiLingual e Multi-domínio (Multilingual and Multidoma in Information
Extracion)
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O crescimento das cidades inteligentes através dos seus diversos sensores gera uma grande quantidade
de dados heterogêneos, sendo a maioria destes compostos por textos. Inevitavelmente, grande parte
desta informação é irrelevante para um interesse especíﬁco de um cidadão, o que torna o processo de
ﬁltragem de conteúdo um requisito essencial. Entretanto, selecionar um conteúdo relevante pressupõe
um conhecimento semântico das informações disponíveis. Estas análises se tornam praticamente
impossíveis para um humano devido à quantidade e dispersão da informação disponível. Como
resultado, uma interpretação automática desta grande quantidade de dados tem se tornado um dos
pontos críticos de pesquisa, como a Extração da Informação. A extração de fatos não limitados ao idioma
e nem a um domínio especíﬁco, tem sido um dos grandes desaﬁos desta área. O presente projeto de
colaboração visa avaliar as possibilidades de desenvolvimento integrado de métodos multi idiomas e
multi domínios para extrair informações, compartilhando os conhecimentos cientíﬁcos desenvolvidos por
ambas as Universidades desta cooperação. As experiências com idiomas distintos permitem elencar os
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desaﬁos e contribuem para um projeto maior de cooperação no direcionamento de uma solução viável.
Este projeto contempla atividades de colaboração internacional: Missões bilaterais, sendo duas missões
brasileiras para Universidade de Santiago de Compostela em 2019 e 2020 e uma missão de
pesquisadores da Universidade de Santiago de Compostela para UFBA, ambas para realização curso de
curta duração, como parte de disciplinas da pós graduação; Participação de reuniões de trabalho do
projeto. Dois estágios de doutoramento no exterior, por um período de 6 meses cada, para a realização
de estudos de casos; uma visita ao exterior pelo coordenador da pesquisa (pos-doc) por um período de
12 meses, para avaliar o uso multi-idioma integrado à solução proposta. Como resultado, o presente
projeto visa ampliar a colaboração e beneﬁciar ambas as universidades parceiras, por meio da melhoria
da formação de alunos e pesquisadores, a partir das experiências internacionais; do aumento da
interação de professores das instituições parceiras, visando criar oportunidades para futuras pesquisas
entre os dois países, inclusive com produção e aplicação conjunta de projetos de pesquisa; do aumento
da visibilidade internacional dos Programas de Pós Graduação envolvidas no projeto.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
FOGGY - quando a computação em nuvem e a computação em né voa se encontram
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto FOGGY visa fomentar pesquisas na Computação em Nuvem, sob o â ngulo da Computação em
Né voa, atravé s do estudo e proposição de té cnicas, modelos, algoritmos, protocolos e middleware de
computação distribuı́da, buscando contribuir com o estado-da-arte em questõ es fundamentais como
segurança, tolerâ ncia a falhas, conﬁabilidade, processamento analı́tico de dados, descoberta,
endereçamento, nomenclatura, mapeamento de endereço x nomes, alé m de migração entre dispositivos
e serviços em né voa e nuvens. Os avanços obtidos podem ser aplicados em diferentes domı́nios e
sobretudo à implementação do paradigma de Internet das Coisas, alé m de aplicações de Vı́deo sob
Demanda. A pesquisa será desenvolvida a partir de cinco grandes eixos, traduzidos nas seguintes metas:
Meta 1: Né v oa e Internet das Coisas Meta 2: Nuvem e Vı́d eo sob Demanda Meta 3: Nuvem e
Processamento Analı́tico Prescritivo Meta 4: Tolerâ ncia a Falhas na Nuvem Meta 5: Rede de pesquisa e
formação de pessoas.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Feature Interaction in Software Product Lines
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
The goal of this project is to investigate and develop solutions to identify and ﬁx feature interactions in
software product lines projects. More over, tool support should be developed to automate the solutions.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Individual Recognition Through Ear Biometrics
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A number of researchers have shown that ear recognition is a viable alternative to more common
biometrics such as ﬁngerprint, face and iris. The ear is stable over time, less invasive to capture, and
does not require as much control during image acquisition as other biometrics. And, it is reasonable to
assert that there are less privacy issues for the ear than there are for the face. Traditionally, ear

Versão do Relatório: 0.25.0

107 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

recognition research has been performed on ear images that were captured in an ideal setting. In an
ideal setting, the ears are all captured in the same position, with identical lighting, and identical
resolution. With the advances in computer vision and pattern recognition techniques, research of ear
recognition is shifting to a more challenging scenario whereby ear images are acquired from real world
(unconstrained) settings. It is more diﬃcult to recognize ears in the wild, as many factors may aﬀect the
recognition performance: pose variation, diﬀerent acquisition devices, low resolution, illumination
variations, occlusions caused by hair and head accessories, earrings, headsets and so on. To overcome
these recognition challenges, ear recognition has to achieve good results for non-cooperative subjects.
This will make ear biometric recognition very useful for practical purposes, like video surveillance and
continuous authentication.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Medicina Assistida por Computação Cientiﬁca
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A medicina/saúde vem sendo inﬂuenciada por tecnologias computacionais emergentes envolvendo
novos paradigmas tanto em conhecimento quanto em hardware e software. Como exemplo desse
cenário, temos a aplicação de técnicas de processamento de imagens médicas, permitindo diagnósticos
mais precisos, assim como planejamentos terapêuticos mais adequados. O resultado do processamento
dessas imagens pode ser usado também como ponto de partida para a simulação computacional de
procedimentos médicos, o que em última instância têm o potencial de reduzir ao mínimo as
manipulações invasivas e consequentes riscos para o paciente e, por outro lado, reduz os custos dos
procedimentos, os tempos associados ao tratamento (por exemplo, diminuindo o tempo da cirurgia),
diminuindo ainda os tempos de internação e com isso diminuindo ainda possíveis infecções hospitalares
e, conseqüentemente, novamente contribuindo para uma melhor qualidade de vida do paciente.
Finalmente, o aumento explosivo de dados biológicos individuais de pacientes por meio de metodologias
que se desenvolveram velozmente nos últimos dez anos como a genômica, proteômica e a
metabolômica prometem revolucionar a medicina de maneira a antecipar a doença e tratá-la com maior
precisão e racionalidade. O uso destas inovações cientíﬁco-tecnológicas na área médica implica em
novos desaﬁos no que se refere à formação de recursos humanos e sua atualização continuada tendo
em vista o curto intervalo de tempo que atualmente existe entre o desenvolvimento cientíﬁco e sua
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correspondente implementação tecnológica. Assim, estas inovações são também orientadas para
contribuir na formação e capacitação proﬁssional em todos seus níveis tanto da área da saúde como das
outras áreas envolvidas. Neste sentido, nesse projeto várias das instituições participantes têm
programas de Pós-Graduação que contribuirão para atender estes requerimentos da formação de
recursos humanos nos diversos temas relacionados com a Medicina Assistida por Computação Cientíﬁca.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Providing QoS to Smart City Environment through Fog Computing
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
À medida que o espaço urbano se desenvolve, a segurança está se tornando cada vez mais uma questão
relevante dentro dos aspectos de políticas públicas. Especialmente para o ambiente de SmartCities, os
sistemas de vigilância estão se tornando parte essencial dos mecanismos empregados pela defesa civil.
A utilização plena desse recurso requer um sistema de vigilância com a implantação de uma grande
quantidade de câmeras ligadas a Internet e em áreas geograﬁcamente distribuídas. Por isso, o aumento
do número de dispositivos de videosurveillance provoca o aumento da carga de trabalho em função do
crescimento de dados gerados por streaming. Atualmente, as técnicas de gerenciamento utilizam
unicamente o modelo centralizado de cloudcomputing como meio de oferecer agilidade, disponibilidade
e escalabilidade, oferecendo um aumento signiﬁcativo de conﬁabilidade ao sistema. Entretanto, devido
às limitações inerentes de latência de rede e disponibilidade, esse modelo baseado em CloudComputing
pode não atender de maneira adequada os requisitos de restrições de tempo real desse ambiente. Dessa
forma, este projeto propõe a utilização da plataforma Foggy para fomentar pesquisas na Computação
em Nuvem, sob o ângulo da Computação em Névoa, através do estudo, proposição e avaliação de
técnicas de computação distribuída, buscando contribuir com o estado-da-arte na questão fundamental
de smartvideosurveillance. O objetivo geral deste projeto é utilizar a plataforma Foggy para responder as
requisições de serviço videosurveillance do ambiente de Smart City de forma ágil e independente do
modelo atual centralizado na Cloud. Por meio da Foggy, parte da carga processamento é tratada por
recursos de computação na borda, reduzindo o volume de dados e aumentando o valor e relevância dos
dados enviados para a Nuvem. Os gateways leves implementados com virtualização baseada em
Containers são os responsáveis por manter essa infraestrutura lógica para os dispositivos de IoT,
absorvendo a carga de trabalho de processamento antes de enviá-la a Nuvem para reﬁnamento dos
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Metadados.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
RESCUER-BR: Reliable and Smart Analysis of Crowd sourcing Information for Emergency and Crisis
Management – BR
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Disasters occurring during large-scale events and in industrial areas may have a huge impact on human
lives, property, and the environment. Fast reaction is vital in order to avoid physical damages as well as
damages to the public image of the involved organisations. As a result several measures are taken and
periodically bolstered to ensure eﬀective and eﬃcient emergency and crisis management. The use of a
software system is among those measures, together with staﬀ assignments to a command centre,
trainings, and (virtual) simulation exercises. The main challenge for a command centre is to quickly
obtain contextual information about the emergency situation in order to make the right decisions. Late
decisions or decisions based on inaccurate information have a great potential for causing more damages.
However, existing crowdsourcing information based platforms for emergency and crisis management
present several shortcomings. In particular and more importantly, they are neither tailored for use in
mobile devices nor for use close to the place of an incident, when people are still under stress. The
RESCUER platform will be capable of gathering crowdsourcing information in real-time by 1) providing
user interaction mechanisms especially developed to be used in emergency situations, 2) greatly
improving situational awareness in a command centre in a timely manner, through novel multimedia
data analysis methods and eﬀective visualisation and manipulation mechanisms, 3) semi-automatically
providing oﬃcial and accurate announcement of emergencies to the aﬀected community and general
public through an eﬃcient approach for deriving speciﬁc documents from generic ones.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
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Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Segurança pública, riscos e ações de controle nas Cidades
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
As capitais brasileiras têm elevada concentração populacional com serviços na área de segurança
pública, saúde e mobilidade insuﬁcientes comprometendo a rotina da cidade e a realização de
megaeventos.Uma falha evidente na gestão pública é a fragilidade no trato do cenário futuro e a
prevenção através do investimento presente. Assim, esta linha de pesquisa,Segurança Pública pretende
discutir formas de controle da violência, indicadores resultantes e planejamento para os serviços
públicos em megaeventos.O nível de estresse, os valores individuais e corporativos, o estilo da liderança
adotado, os procedimentos, a qualidade da comunicação, e as regras heurísticas-rituais instaladas,
indicarão a direção dos acontecimentos, para análise de aproximação da atuação policial em relação a
um padrão esperado.Este trabalho de pesquisa pretende auxiliar a preparação de competências na
polícia militar e civil, com a participação da universidade.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
THCS - Testing Highly Conﬁgurable Systems
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é investigar, através de estudos experimentais, duas áreas carentes de estudos
em Linhas de Produto Software (LPS): seleção de técnicas de teste de regressão e a ocorrência de testes
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smells. Com as evidências identiﬁcadas, soluções serão propostas para projetos de LPS.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Uma Investigação sobre o Projeto e Evolução de Arquiteturas de Linhas de Produto de Software
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A arquitetura de software é um importante elemento de qualquer sistema de software, uma vez que a
mesma deﬁne o esqueleto do sistema, seus elementos e conexões entre eles. No contexto de linhas de
produto de software, a arquitetura da linha de produtos é considerada o elemento central, desde que a
reutilização ocorre de forma mais efetiva em um alto nível de abstração e a arquitetura da linha de
produto serve a necessidade de não apenas um, mas, diversos produtos [Lutz &Gannod, 2003]. Apesar
da existência de métodos para o projeto de arquitetura e, especíﬁcos para linhas de produtos, diversos
desaﬁos ainda estão em aberto, como, por exemplo, o entendimento de estilos arquiteturais e táticas no
contexto de família de sistemas, além de aspectos de evolução das visões arquiteturais e os seus
elementos. Assim, o objetivo deste projeto é investigar o projeto e a evolução de arquiteturas de linhas
de produto de software com base em estudos quantitativos e qualitativos visando a identiﬁcação de um
conjunto de evidências para auxiliar arquitetos de software no projeto arquitetural.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

4

R$ 63.156,00

2020

4

R$ 63.156,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema
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TEMA: Dinâmica psicossocial nos processos de inclusão/exclusão em diferentes domínios da
vida humana
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alemanha
Angola
Argentina
Austrália
Canadá
Chile
China
Colômbia
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
França
Holanda
Índia
Itália
México
Noruega
Peru
Portugal
Reino Unido
Suíça
Uruguai

Justiﬁcativa de escolha do tema
O tema deste projeto é inclusão-exclusão nas variadas formas. O objetivo é consolidar uma rede de
cooperação acadêmica com pesquisadores estrangeiros que investigam aspectos psicossociais desse
fenômeno, ampliando a contribuição da pesquisa sobre a realidade brasileira. A conﬂuência entre
Psicologia e os problemas sociais anima um amplo debate sobre as seguintes perguntas: a) qual a
contribuição epistemológica e prática da Psicologia para a promoção da democracia e dos Direitos
Humanos? b) qual a contribuição da Psicologia para o entendimento e enfrentamento da exclusão social?
Diversos campos da Psicologia contribuem para responder a essas perguntas. O PPGPSI tem iniciativas
de pesquisa e intervenção visando à promoção da inclusão social junto a famílias, comunidades, escolas,
organizações governamentais e ONGs etc. Entre os temas explorados estão a saúde mental, a violência
doméstica e escolar, o desenvolvimento socioemocional e neurocognitivo em crianças em contextos de
risco, a permanência escolar e universitária, as trajetórias de adolescentes autores de ato infracional e
medidas socioeducativas, a inserção no mundo do trabalho, os usos das novas tecnologias, o
preconceito e a discriminação, entre outros. As ações de internacionalização contribuem para a
qualiﬁcação dessas iniciativas e a presente proposta ampliará as relações de cooperação internacionais
estabelecidas nos últimos anos. Este tema é abrangente, transversal e interdisciplinar. Salientamos a
perspectiva psicológica só para destacar a contribuição especíﬁca que pretendemos oferecer na
interação com parceiros no campo da Antropologia, Ciências da Saúde, Comunicação, Ciências Sociais,
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Saúde Coletiva e Filosoﬁa. As pesquisas decorrentes desta proposta vão se estruturar nos seguintes
eixos temáticos: a) Implicações nos processos desenvolvimentais (cognitivos, afetivos,
comportamentais) de situações de exclusão social; b) Análise dos mecanismos institucionalizados de
exclusão/inclusão em diferentes contextos (família, escola, serviços de saúde e assistência social,
organizações de trabalho) e suas consequências sobre a saúde, bem estar e desempenho de indivíduos
e grupos; c) Discussão dos mecanismos psicossociais de inclusão/exclusão considerando as novas
formas de sociabilidade no mundo atua; d) Analisar os processos psicossociais envolvidos na construção,
desenvolvimento, manutenção e superação de estereótipos, preconceitos e discriminação.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Elevar o nível de internacionalização das pesquisas conduzidas no tema Dinâmica psicossocial nos
processos de inclusão/exclusão em diferentes domínios da vida humana
Descrição
Buscaremos elevar o nível de internacionalização da pesquisa e da formação pós-graduada relacionada a
este tema através do apoio aos meios que favorecem a circulação internacional do conhecimento. Estes
meios incluem, entre outros, o apoio à publicação em línguas estrangeiras, em particular em inglês;
apoio a estágios doutorais no exterior na forma de bolsas doutorado sanduíche; apoio a estadas e
missões de nossos pesquisadores nos centros de pesquisa no exterior com os quais o tema é
desenvolvido; atração de pesquisadores com experiência internacionalizada para visitas e estadas na
Universidade Federal da Bahia
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

10

4

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
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experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

7

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas
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PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

5

Justiﬁcativa
Desde a sua origem, o programa se caracteriza por uma inserção nítida do seu objeto na área de
Comunicação e pela interdisciplinaridade em tudo o mais, como é evidente na constituição do seu
programa de estudos, na diversidade da capacitação acadêmica dos seus pesquisadores e docentes e na
variada origem disciplinar dos seus estudantes. Assim se, por um lado há um norte temático uniﬁcante
dado pelas interfaces entre comunicação & cultura, comunicação & tecnologia e comunicação & política,
por outro lado, muitas das disciplinas das ciências humanas e sociais, das ciências sociais aplicadas e
das artes encontram-se representadas através dos autores e obras de referência, bem como da
formação acadêmica dos professores e estudantes. De forma particular, a relação de cooperação poderá
estar centrada na exploração das particularidades dos ambientes virtuais/digitais e dos seus
desdobramentos em práticas sociais que potencializem ou atenuem expressões e comportamentos de
exclusão e/ou inclusão sociais.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS ÉTNICOS E AFRICANOS

4

Justiﬁcativa
A fundação, em 1959, do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), contribui estrategicamente para
fomentar na UFBA as atividades de pesquisa e extensão em estudos afro-brasileiros e africanos. Em
2005 foi criado o Posafro, que funciona no CEAO, cujo objetivo geral é o de desenvolver, de acordo com
epistemologias e práticas de caráter multi/interdisciplinar, reﬂexão e produção cientíﬁca que contribuam
para expandir o campo dos estudos étnicos e africanos no Brasil, sobretudo pelo estímulo a modelos e
recortes de pesquisa que, além de explorar temas e objetos em geral marginalizados, ponham em relevo
as articulações, interfaces, intercâmbios e conﬂitos que constituem os fenômenos culturais, buscando
assim qualiﬁcar a interpretação relacional ou comparativista de fenômenos sociais africanos que
também mobilizam a sociedade brasileira, destacadamente no que diz respeito ao trabalho crítico
voltado para as identiﬁcações raciais e as expressões do racismo. Através da formação interdisciplinar
em nível de Mestrado e Doutorado, pretende-se a capacitação de quadros universitários para que
possam atuar, de maneira versátil e criativa, no desenvolvimento de avaliações e respostas,
principalmente nos âmbitos da educação e da consultoria junto a organizações governamentais e não
governamentais, para as diversas questões suscitadas pelas reivindicações identitárias, pelas políticas
aﬁrmativas e de combate à discriminação, assim como no fomento à criação de redes atlânticas,
diaspóricas e austrais de cooperação internacional. Portanto, o campo dos estudos étnicos e africanos no
Brasil oferece a possibilidade de uma discussão sobre os mecanismos psicossociais de inclusão e
exclusão considerando as novas formas de sociabilidade e a virtualização do mundo social, além da
análise sobre os processos psicossociais básicos envolvidos na construção, desenvolvimento,
manutenção e superação de estereótipos, preconceitos e discriminação.
PPG
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4

Justiﬁcativa
Articulando quatro linhas de pesquisa, o PPGNEIM foca em seu objetivo geral na compreensão das
relações de gênero e poder. Tomando as desigualdades entre mulheres e homens como estruturante de
nossa sociedade, considera as desigualdades de gênero como responsáveis pelos altos índices de
violências físicas, simbólicas e letais contra mulheres e outros dissidentes do gênero (como lésbicas,
gays e pessoas trans) em diversas instâncias sociais, ou seja, a desigualdade que permeia a relação
entre os sexos é trazida para a esfera pública, materializando-se para as mulheres e outras minorias no
baixo aporte de recursos e implementação pouco expressiva de políticas públicas que assegurem o
acesso a direitos e proteção social, que contribuam para a promoção da equidade de gênero, o que
implica em maior exposição das mulheres e do segmento LGBT a situações de vulnerabilidade e risco
social. O PPGNEIM tem se dedicado a aprofundar o conhecimento acerca das diferentes expressões de
desigualdade, desde a discriminação no mundo do trabalho, concentração em trabalhos precarizados e
ﬂexíveis, exposição a assédio moral e sexual no trabalho, maior vulnerabilidade ao tráﬁco de pessoas,
pouca representatividade política e em espaços de poder, a exemplo de cargos de gestão, que têm se
intensiﬁcado no contexto de crise econômico-ﬁnanceira que perpassa o cenário brasileiro na atualidade.
Os estudos desenvolvidos no Programa também têm se voltado para a ação dos movimentos sociais, de
mulheres e LGBTs, mas também para a criação e impacto de legislações e iniciativas governamentais
relativas à formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas na esfera da saúde,
educação, assistência social, segurança pública e ações aﬁrmativas entre outras. Outra questão
explorada nos estudos do PPGNEIm é a interseção do público e do privado, que tem resultado na
apropriação do tempo social feminino na perspectiva familista adotada pelas políticas públicas, a
exemplo das já mencionadas políticas de saúde, assistência social e segurança pública, que ao
reforçarem a pretensa natureza feminina afeita aos cuidados, justiﬁcam a redução das ações estatais
voltadas para a promoção do bem-estar e transferem a responsabilidade relativa à proteção social da
família, em geral, para as mulheres, aumentando sua sobrecarga de trabalho, o que contribui para a
reprodução da subordinação feminina e, consequentemente, gera desvantagem na cidadania das
mulheres de baixa renda.
PPG

Nota da Quadrienal

FILOSOFIA

5

Justiﬁcativa
A temática proposta neste projeto interessa à Filosoﬁa, mesmo que tenha consequências em diferentes
áreas do conhecimento. No PPGFilosoﬁa existem pesquisadores, entre estudantes e professores, que
desenvolvem trabalhos na área de epistemologia e ética que poderão dialogar e contribuir com o debate
sobre o tema.
PPG

Nota da Quadrienal

IMUNOLOGIA

5

Justiﬁcativa
Programa de Pós-graduação em Imunologia (ICS): com o tema “Desaﬁos do envelhecimento
populacional”, o ICS LabNq espera discutir os impactos socioeconômicos do envelhecimento
populacional, seja na elucidação de mecanismos diagnósticos, terapêuticos ou de inserção do idoso na
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comunidade, através de mecanismos socioculturais e artísticos. Neste sentido, o Programa poderá
contribuir com os estudos sobre as dinâmicas psicossociais nos processos de desenvolvimento e
envelhecimento, contemplando uma reﬂexão sobre os mecanismos de inclusão/exclusão nas diferentes
esferas e estágios da vida humana.
PPG

Nota da Quadrienal

PSICOLOGIA

6

Justiﬁcativa
O PPGPSI é um programa pleno com Mestrado (2002) e Doutorado (2007) e recebeu a nota 6 na última
Avaliação Quadrienal, estabelecendo-se como um centro de excelência nacional. Seu desaﬁo agora é
consolidar as relações e ações internacionais que os seus pesquisadores vêm mantendo com instituições
e centros de vários países por meio de estágios de pós-doutoramento, visiting scholar, bolsas sanduíche,
missões de trabalho, projetos de pesquisa interinstitucionais e publicações em parceria. Sobre o tema
desta proposta, o PPGPSI desenvolve iniciativas de pesquisa e intervenção sobre processos de inclusão
social junto a famílias, comunidades, escolas, organizações oﬁciais e ONGs. O PPGPSI lida com um leque
de questões em torno da inclusão social, como a saúde mental nos sistemas públicos de atenção à
saúde, violência doméstica e escolar, desenvolvimento socioemocional e neurocognitivo em crianças de
famílias em outros contextos de risco, inclusão e permanência na escola e na universidade, trajetórias de
adolescentes autores de ato infracional e as medidas socioeducativas, intolerância, preconceitos,
discriminação, gênero, transição para o mundo do trabalho, usos de novas tecnologias, entre outros.
PPG

Nota da Quadrienal

SAÚDE COLETIVA

7

Justiﬁcativa
O PPGSC /UFBA é um dos mais antigos do país e tem mantido nas três últimas avaliações da Capes a
condição de programa de excelência. Os seus professores têm comprovadas trajetórias nas áreas de
pesquisa e inovação afeitas ao tema “Dinâmica Psicossocial nos processos de inclusão/exclusão em
diferentes domínios da vida humana”, especiﬁcamente, nas linhas de saúde ambiental e do trabalhador;
gênero e saúde; comunidade, família e saúde; desenvolvimento infantil e saúde mental. Nessas linhas, o
PPGS/UFBA mantém intensa colaboração com várias instituições internacionais como, por exemplo,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Liverpool, University College London,
University of North Carolina, University of Yale, University of Harvard, Brown University, Université de
Montréal, Universidade de Grenoble (França), Centro de Sociologia Europeia (Paris), Universidad Nacional
de Lanus, entre outras. As discussões desenvolvidas, no PPGSC, no âmbito do projeto “Sociabilidades de
jovens vivendo com HIV/aids: repercussões e efeitos da soroidentidade” (CNPq, 2011), e do Núcleo
Interdisciplinar em Saúde Mental (NISAM/ISC/UFBA) se inserem perfeitamente no tema em questão e
serão enriquecidas pelo fortalecimento da articulação com os parceiros internacionais.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
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A Produção Narrativa da ´Queixa Escolar´: Signiﬁcados e Práticas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
O objetivo geral do projeto é investigar o processo de produção narrativa da queixa escolar entre, de um
lado, pais, professores, coordenadores pedagógicos e estudantes e, do outro, proﬁssionais envolvidos
com os serviços de atenção à infância e adolescência. Procura-se entender como a demanda de
orientação à queixa escolar chega aos serviços públicos de atenção à infância e adolescência (saúde,
assistência social e outros), assim como sua recepção e tratamento por parte dos psicólogos e
proﬁssionais da saúde e assistência social. No projeto estão envolvidos os seguintes países e
instituições: Aalborg (Dinamarca), Universidade de Neuchâtel (Suiça), Clark University (Estados Unidos),
Ramapo College (New Jersey, Estados Unidos), Universidade de Salerno (Itália).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Democratização do acesso e justiça cognitiva na educação superior: a contribuição dos estudos póscoloniais portugueses para a avaliação das ações aﬁrmativas brasileiras (projeto de coop intern
Programa Abdias Nascimento SECADI CAPES
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
Propõe analisar os efeitos da expansão da educação superior no Brasil, especiﬁcamente no que se refere
ao segundo movimento por ações aﬁrmativas na educação superior representado pela promulgação da
lei nº 12.711/2012, pelo governo federal, com o objetivo de avaliar o grau em que uma democratização
efetiva está sendo construída e que possa sustentar não apenas a justiça social, mas, principalmente,
um comprometimento com a justiça cognitiva, conceito de interesse dessa investigação. O conceito de
justiça cognitiva, proposto concomitantemente pelo intelectual indiano Shiv Visvanathan (1997) e pelo
pesquisador português Boaventura de Sousa Santos (1995) é pedra de toque do trabalho desenvolvido
pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sobre novas políticas de conhecimento,
notadamente Santos (1995), Santos, Meneses e Nunes (2004), Santos e Meneses (2010), Santos e Nunes
(2014), que debatem a importância da construção de um novo paradigma cientíﬁco, aberto a
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epistemologias subalternizadas pela ótica colonial, especialmente nos países do sul.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Sociabilidades de jovens vivendo com HIV/aids: os novos discursos biomédicos e seu impacto nas
relações afetivo-sexuais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
O projeto pretende dar continuidade e aprofundar algumas discussões desenvolvidas no Projeto
Sociabilidades de jovens vivendo com HIV/aids: repercussões e efeitos da soroidentidade, aprovado pelo
CNPq, em 2011, e ﬁnalizado em 2014. O estudo utiliza-se das contribuições do movimento
construcionista, particularmente, no campo da psicologia social para a compreensão dos signiﬁcados
construídos por jovens vivendo com HIV e as repercussões da sua condição sorológica em suas relações
afetivo-sexuais. No decorrer desta trajetória, após também a identiﬁcação de comunidades virtuais
organizadas em torno da soropositividade para HIV, criadas para possibilitar a troca de experiências,
informação e relacionamentos entre pessoas soroconcordantes e/ou sorodiscordantes, reﬂexões
importantes têm sido produzidas. Aqui, pontua-se a questão da soroidentidade (ser identiﬁcado/a como
soropositivo/a ou soronegativo/a para HIV) como uma questão complexa que tanto pode demarcar
formas de sociabilidades através de um atributo biológico (a sorologia), como também produzir formas
de resistência, apoio, proteção, vínculo e prazer. Mais precisamente nesse projeto pretende-se
aprofundar a análise sobre as relações afetivo-sexuais desses jovens e a forma como os
discursos/linguagens biomédicos (por exemplo, informação e conhecimento sobre carga viral
indetectável e CD4) impactam ou aparecem como mediadores desses processos (relacionamentos).
Condizente com uma proposta de pesquisa qualitativa, exploratória, de base etnográﬁca, buscando
produzir trajetórias narrativas, serão utilizadas diferentes estratégias (observação participante,
entrevistas semiestruturadas e autobiográﬁcas), em contextos diversos de interação - online e oﬄine.
Para auxiliar a análise dos dados não-estruturados, será utilizado o programa QSR Nvivo. Trata-se,
basicamente, de um software especíﬁco usado para o tratamento e armazenamento de dados
qualitativos (formatação, categorização, comparação e organização dos segmentos de textos), referente
aos documentos de pesquisa, por exemplo, entrevistas semiestruturadas e produções discursivas dos
fóruns online. Espera-se que este projeto possa ampliar a produção de informação e conhecimento sobre
modos de vida, redes socioafetivas, perspectivas e novos signiﬁcados em relação ao HIV/aids,
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especiﬁcamente entre jovens vivendo com HIV/aids. A instituição estrangeira envolvida é a Universidat
Autònoma de Barcelona
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Transições da contemporaneidade, vínculos com o trabalho e inserção do trabalhador em redes
intraorganizacionais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
O projeto trata de transições em vários níveis: pessoal, grupal, organizacional e cultural. Tais mudanças
implicam alterações nas redes de relações que as pessoas estabelecem dentro e fora do trabalho,
conﬁgurando e/ou desconﬁgurando contextos que são importantes para se compreender valores,
atitudes e o próprio desempenho das pessoas. A aceleração dos processos de mobilidade – entre
organizações, entre regiões, entre países, portanto, afeta redes sociais responsáveis por assegurar a
percepção de pertencimento por parte dos atores, envolvendo processos de inclusão e exclusão. Por
outro lado, mundo do trabalho se estrutura em múltiplas camadas. Há um segmento claramente
internacionalizado, globalizado em que as grandes corporações criam uma realidade quase que supra
nacional. Por outro lado, permanecem segmentos fortemente enraizados em contextos locais, com
culturas muito especíﬁcas e que trazem as contradições da realidade local, regional e nacional.
Processos de mudança, muitas vezes criam pontes, ou os indivíduos transitam entre mundos tão
distintos. Quais as implicações disto para os múltiplos vínculos que os indivíduos desenvolvem com
facetas do seu mundo de trabalho: com suas equipes, com seus coordenadores/líderes, com suas
organizações? Em que medida existem fatores pessoais que favoreçam a resiliência e a capacidade de
lidar com as mudanças decorrentes desses processos de mobilidade, ou esses processos de transição?
Como tais fatores pessoais interagem com dimensões contextuais relevantes na determinação do tipo e
intensidade de vínculo que é desenvolvido? Em que direções a pesquisa sobre comprometimento no
trabalho deve caminhar na busca por incorporar realidades distintas que marcam o mundo do trabalho?
O conhecimento acumulado até agora não reﬂete mais o primeiro mundo, o mundo global, das grandes
corporações, com sua forma de estruturar o trabalho? Em que medida os contextos mais locais têm sido
considerados nas suas especiﬁcidades culturais? Tais questões devem nortear projetos especíﬁcos de
pesquisa e eventos cientíﬁcos para debate sobre os desaﬁos da pesquisa sobre comprometimento
organizacional, a partir da contribuição de núcleos de pesquisa de diferentes países. Alguns centros de
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pesquisa estrangeiros participam deste projeto: Ohio State University, Estados Unidos; Vrije Universiteit
Amsterdam, Holanda; Radboud University Holanda; Sabanci University, Turquia. University of Lincoln,
Inglaterra; Universidade Metodista de Angola
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2019

1

R$ 15.789,00

2020

1

R$ 15.789,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80
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2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Diversidade, Pesquisa Integrativa e a Relação Universidade-Sociedade
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

África do Sul
Alemanha
Argentina
Austrália
Áustria
Canadá
Chile
Colômbia
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
França
Holanda
Índia
Itália
Japão
Namíbia
Noruega
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Uruguai

Justiﬁcativa de escolha do tema
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A diversidade cultural e biológica constitui condição fundamental para a sustentabilidade dos sistemas
socioecológicos. No entanto, ambas as formas de diversidade estão sendo erodidas rapidamente, numa
crise socioambiental sem precedentes na história. A erosão da diversidade cultural, expressa como
homogeneização das práticas, dos costumes, das instituições, aumenta a similaridade das culturas
humanas (malgrado as resistências locais) e diminui os recursos que a humanidade tem à sua disposição
para a adaptação a condições sociais e ambientais mutáveis, com frequência levando a perda de
resiliência dos sistemas socioecológicos. A erosão da diversidade biológica traz sérios riscos de
interrupção da provisão de serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de vida e sobrevivência
humanas e constitui grave problema de ordem ética, seja dentro de uma abordagem que atribui
atribuição de valor intrínseco aos processos e sistemas biológicos e ecológicos (conforme uma ética
biocêntrica ou ecocêntrica, que vai além do antropocentrismo focado nos serviços ecossistêmicos), seja
do ponto de vista da atribuição de responsabilidade à nossa espécie, responsável por uma extinção em
massa que decorre de suas escolhas e decisões (ainda que esta capacidade de decisão não seja
igualitariamente distribuída entre os humanos, o que adiciona uma dimensão democrática ao problema).
Diante desse cenário, a comunidade cientíﬁca e as instituições que as abrigam, como as universidades,
não podem se furtar a assumir seu papel, sua responsabilidade. Ao buscar fazê-lo, no entanto, dois
obstáculos notáveis surgem: a fragmentação do conhecimento cientíﬁco diante da complexidade dos
problemas socioambientais e das interrelações de seus vários componentes; e o distanciamento entre a
produção de conhecimento cientíﬁco e as práticas sociais, a tomada de decisão, a gestão, que tem sido
denominado lacuna pesquisa-implementação, ou lacuna pesquisa-prática, ou lacuna saber-fazer. Tornase central para a comunidade cientíﬁca e as universidades, desse modo, o desenvolvimento de pesquisa
integrada sobre diversidade e a construção de pontes sobre a lacuna pesquisa-implementação. Neste
contexto a área de Biologia da UFBA e o INCT em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em
Ecologia e Evolução (IN-TREE) têm experiência acumulada que será colocada à disposição da UFBA para
uma melhor abordagem deste tema.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Elevar o nível de internacionalização das pesquisas conduzidas no tema Diversidade, Pesquisa
Integrativa e a Relação Universidade-Sociedade
Descrição
Buscaremos elevar o nível de internacionalização da pesquisa e da formação pós-graduada relacionada a
este tema através do apoio aos meios que favorecem a circulação internacional do conhecimento. Estes
meios incluem, entre outros, o apoio à publicação em línguas estrangeiras, em particular em inglês;
apoio a estágios doutorais no exterior na forma de bolsas doutorado sanduíche; apoio a estadas e
missões de nossos pesquisadores nos centros de pesquisa no exterior com os quais o tema é
desenvolvido; atração de pesquisadores com experiência internacionalizada para visitas e estadas na
Universidade Federal da Bahia
Ações do Objetivo
Ação
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Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

10

4

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

7

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação

Versão do Relatório: 0.25.0

126 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

Biodiversidade e Evolução

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Diversidade Animal é conceito 4, com cursos de mestrado e
doutorado dedicados a temas centrais da pesquisa sobre biodiversidade e conservação, muitos dos quais
com aplicação potencial e/ou em andamento em questões socioambientais.
PPG

Nota da Quadrienal

ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO

6

Justiﬁcativa
Os Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Ecologia e Biomonitoramento são vinculados e avaliados
com conceitos 4 (Mestrado Proﬁssional) e 6 (Mestrado Acadêmico e Doutorado), e são referências na
pesquisa sobre biodiversidade e conservação, nacional e internacionalmente. Um de seus focos
principais é a construção de vínculos mais extensos e efetivos entre pesquisa e tomada de decisão e
gestão ambientais, o que tem ocorrido por meio de seu curso de mestrado proﬁssional e de colaborações
de vários de seus docentes, também vinculados ao INCT IN-TREE, com técnicos ambientais, coletivos
ambientalistas e outras partes interessadas no campo socioambiental.
PPG

Nota da Quadrienal

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

5

Justiﬁcativa
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O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosoﬁa e História das Ciências oferece cursos de mestrado e
doutorado e é conceito 5, sendo referência importante em termos nacionais na pesquisa em educação
cientíﬁca. Parcela importante dos estudos desenvolvidos no programa estão relacionados a temas
importantes para conservação da biodiversidade e da diversidade cultural, a exemplo de estudos nas
áreas de ensino de ecologia, educação ambiental, educação multicultural, educação das relações étnicoraciais e etnobiologia.
PPG

Nota da Quadrienal

Ecologia

4

Justiﬁcativa
Os Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Ecologia e Biomonitoramento são vinculados e avaliados
com conceitos 4 (Mestrado Proﬁssional) e 6 (Mestrado Acadêmico e Doutorado), e são referências na
pesquisa sobre biodiversidade e conservação, nacional e internacionalmente. Um de seus focos
principais é a construção de vínculos mais extensos e efetivos entre pesquisa e tomada de decisão e
gestão ambientais, o que tem ocorrido por meio de seu curso de mestrado proﬁssional e de colaborações
de vários de seus docentes, também vinculados ao INCT IN-TREE, com técnicos ambientais, coletivos
ambientalistas e outras partes interessadas no campo socioambiental.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Determinantes ecológicos de padrões de diversidade atual e histórica de comunidades biológicas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A destruição e fragmentação do habitat em ecossistemas terrestres tem sido amplamente estudadas
como causa de perda de diversidade global, embora a fragmentação nos sistemas ﬂuviais tenha
recebido menos atenção, provavelmente porque sua geometria apresenta conﬁguração linear e
dendrítica, distinta das geometrias planares das paisagens terrestres. Essa geometria e as zonas ripárias
associadas ao ﬂuxo direcional contínuo de materiais e indivíduos implicam em uma organização
hierárquica da biota, com derivações para padrões de biodiversidade que vão além das restrições
longitudinais. Existem mais de 800.000 barragens em todo o mundo, ecossistemas ﬂuviais e bloqueios
de fragmentação de cerca de dois terços da água doce que chega aos oceanos, resultando na redução
da perda de conectividade e trajetória sucessional dos cursos d'água. A perda da conectividade
hidrológica afeta o ﬂuxo de matéria e energia entre os elementos do ciclo hidrológico. No entanto, a
conectividade hidrológica não foi considerada no manejo e conservação de ecossistemas de rios, mas
também de terras, dada sua conexão com os rios. A conservação restrita a organismos lóticos recebeu
menos atenção do que os organismos terrestres, apesar do impacto que mudanças que levam à perda
de conectividade ﬂuvial têm sobre eles. Há necessidade premente de entender as consequências
demográﬁcas e genéticas da fragmentação para a persistência hidrológica de organismos aquáticos de
sistemas lóticos e também estuarinos. Lacunas de conhecimento e modelos conceituais inadequados
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criam diﬁculdades para os gestores ambientais identiﬁcarem problemas decorrentes da perda de
conectividade hidrológica e suas possíveis soluções. Objetivo: investigar os efeitos da fragmentação nos
padrões hidrológicos de estrutura e função de comunidades biológicas em bacias hidrográﬁcas passadas
e presentes do estuário de Paraguassu por meio de pesquisa empírica e desenvolvimento de modelos
preditivos teóricos e computacionais. Esta proposta mantém interação com os seguintes institutos de
pesquisa:Universidade de Coimbra, Portugal.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Efeito combinado da altitude e da introdução de espécies sobre a estrutura e funcionalidade de
ecossistemas aquáticos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Os aumentos de concentração de gás carbônico e temperaturas médias globais são registrados desde o
primeiro relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC. Estas mudanças
resultam das fortes mudanças provocadas pelas atividades humanas, as quais já induziram
transformações na paisagem da ordem de 39 a 50% do seu estado original, com consequências para a
estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Os impactos das atividades humanas sobre os
ecossistemas aquáticos variam em escala, passando pelas escalas global, regional e local. O clima
inﬂuencia os sistemas aquáticos de muitas maneiras e os elos entre o clima e a coluna d’água precisam
ser compreendidos. Os processos-chave são aqueles que afetam o balanço da radiação/calor e aqueles
que inﬂuenciam o balanço precipitação/evaporação (P/E). Outro problema dos ecossistemas aquáticos é
a invasão por espécies exóticas e suas consequências para a mudança na estrutura das comunidades
nativas e funcionalidade dos ecossistemas. Mudanças ecológicas e evolucionárias nas populações e
comunidades podem moldar as respostas destas às mudanças ambientais vindouras. Alguns modelos
mostraram que a evolução adaptativa da presa pode prevenir a extinção do predador num modelo
presa-predador de duas espécies. No entanto, o potencial de evolução adaptativa que permita às
populações persistirem e manterem a estrutura e funcionamento dos ecossistemas permanece
desconhecido. Por outro lado, as respostas evolucionárias e ecológicas aos vários estressores ambientais
podem levar décadas ou mais para se apresentarem, assim, diﬁcilmente isto pode ser avaliado por
experimentos de campo. Desta forma, os estudos paleoecológicos podem aportar respostas a estes
aspectos da ecologia. O entendimento dos processos ecológicos têm se valido, majoritariamente, dos
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estudos de ecologia do atual. Estudos paleoecológicos em ecossistemas terrestres têm mostrado que a
estrutura das comunidades observadas na atualidade resultam de processos antrópicos perpetrados no
passado. Esta proposta mantém interação com os seguintes institutos de pesquisa: Universidade da
Califórnia, San Diego - USA; Universidad Pedagógica e Tecnológica da Colômbia; Universidad Nacional da
Colombia – Sede Amazonia.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos evolutivos de parasitas humanos: biologia de patógenos, ﬁlogenia, ﬁlogeograﬁa e plasticidade
fenotípica
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Diferentes aspectos evolutivos e ecológicos do Trypanosoma cruzi serão estudados e difer. espécies do
gênero Leptospira. O T. cruzi é o parasito causador da doença de Chagas, a mais importante doença
parasitária da América Latina, causando impactos na saúde públ. e na economia nacional. Dois cenários
foram propostos para explicar a origem das 6 princip. Unidades de Digitação Discreta (DTUs) do T. cruzi,
ambas apresentando 2 eventos de hibridização. Estudos evolutivos podem nos ajudar a entender a
importância de eventos de hibridização para a divergência de DTUs. A plasticidade do T. cruzi permite
que ele se ajuste a diferentes ambientes e hospedeiros, tornando-o capaz de infectar uma varied. de
espécies de mamíferos. As diferenças fenotípicas entre as dif, DTUs do T. cruzi mostram que os
componentes genéticos desempenham um papel importante, afetando a patogenicidade da doença de
Chagas. Essas diferenças podem ser avaliadas para investig. a plasticidade das DTUs em diferentes
hospedeiros e veriﬁcar quanto da variação clínica é devido à plasticidade do T. cruzi. Estima-se que 2
milhões de casos graves ocorram anualmente em todo o mundo. Leptospiras formam bioﬁlmes in vitro e
in vivo. Os bioﬁlmes são comunidades de microrganismos ligados a uma superfície biótica ou abiótica,
circundados por uma matriz extracelular produzida pelos microrganismos muito associados. Eles são o
principal modo de vida bacteriana, protegendo os microrganismos de condições desfavoráveis, do
ambiente ou do hospedeiro. Parte do sucesso desse estilo de vida em comunidades ou bioﬁlmes está
relacionada à cooperação entre as bactérias, que tem sido relacionada à ação de autolisinas. Os
mecanismos moleculares envolvidos na regulação do desenvolvimento do bioﬁlme e da Leptospira são
pouco compreendidos. Assim, o projeto se propõe a realizar estudos evolutivos de organismos
infecciosos causadores da doença de Chagas e da leptospirose por meio de reconstruções ﬁlogenéticas,
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investigações da estrut. populacional, aval. da plasticidade fenotípica e pesq. sobre a evolução de genes
relacion. ao comport. cooperativo em bactérias. Esta proposta mantém interação com os seguintes instit.
de pesq.: Instituto per le Applicazioni del Calcolo / Consiglio Nazionale dele Ricerche – Itália; Instituto
Pasteur – Uruguai; Universidade de Amsterdam – Holanda.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Perda de habitat e biodiversidade: Integrando efeitos ecológicos e evolutivos e aproximando a ciência da
prática ambiental
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Estudos em ambientes tropicais mostraram que a relação entre a perda de habitat e a perda de espécies
pode apresentar padrões não lineares com pontos críticos ou limiares de extinção. Vários mecanismos
foram listados para explicar esses limiares, que vão desde processos associados à dispersão de árvores
até invasões por espécies generalistas de uma certa porcentagem da cobertura da paisagem. A
existência desses limiares pode ter implicações importantes para a compreensão do funcionamento das
comunidades atuais e passadas e para o gerenciamento dos recursos naturais. Há evidências de que as
reduções no habitat devido à mudança climática durante o Pleistoceno modiﬁcaram a diversidade
genética e a distribuição das linhagens genéticas nas populações atuais. A avaliação de como a
mudança na cobertura de habitat pode ter inﬂuenciado comunidades passadas e presentes pode ajudar
a prever a perda de espécies em cenários futuros de ocupação de habitats, devido a diferentes
processos econômicos. Se os mecanismos responsáveis pela perda da espécie são conhecidos, eles
devem ser considerados no planejamento e licenciamento da ocupação do solo. Desta forma, esta
proposta objetiva investigar o papel de fatores ecológicos e históricos na determinação da
biodiversidade das paisagens fragmentadas da Mata Atlântica, identiﬁcando os mecanismos subjacentes
e desenvolvendo ferramentas para a gestão ambiental. Esta proposta mantém interação com os
seguintes institutos de pesquisa: Centro Ambiental de Lancaster – Reino Unido.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Serviços de polinização em agroecossistemas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A polinização biótica desempenha um papel central na manutenção das comunidades vegetais e na
produção de alimentos. O declínio dos polinizadores trouxe riscos à segurança alimentar das populações
humanas, dada a relação entre a diminuição da produção de frutos e sementes e a escassez de serviços
de polinização, especialmente em áreas de agricultura intensiva, hostis à polinizadores, por causa da
eliminação de manchas de habitats naturais que fornecem recursos alimentares e locais de nidiﬁcação, e
o uso generalizado de pesticidas. O desenvolvimento de programas para o manejo sustentável e
conservação de polinizadores e de seus habitats naturais é de fundamental importância para garantir
serviços de polinização em ecossistemas agrícolas, buscando utilizar práticas agrícolas amigáveis aos
polinizadores e capazes de compensar paisagens. os efeitos da agricultura convencional. O sucesso
dessas ações de manejo requer um bom banco de dados que identiﬁque a dependência das lavouras em
relação à polinização biótica, seus polinizadores mais eﬁcientes, a existência de déﬁcit de polinização e
suas causas, entre outros aspectos investigados neste projeto. Consequentemente, o projeto investigará
o manejo e conservação de polinizadores e serviços de polinização em paisagens agrícolas com matriz
através de planos e pesquisa interdisciplinar colaborativa, combinando conservação de processos
ecológicos com potencial produtivo de culturas através da adoção de métodos agroecológicos e práticas
culturais, baseadas em energias renováveis e amigáveis. Recursos para os polinizadores. Esta proposta
mantém interação com os seguintes institutos de pesquisa: Universidade de Guelph, Canada;
Universidade de Rio Negro, Argentina; Universidade de Cordoba, Argentina; Universidade de East Anglia,
Reino Unido; Universidade Queen Mary, Reino Unido; Universidade de Northampton, Reino Unido.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema
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TEMA: Educação, sujeitos e ambientes na perspectiva de inovação transformadora
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

África do Sul
Alemanha
Angola
Argentina
Austrália
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Macau
México
Moçambique
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
Suíça
Timor-Leste

Justiﬁcativa de escolha do tema
Justiﬁca-se o tema Educação, sujeitos e ambientes na perspectiva de inovação transformadora por
compreender o ambiente para além da ambiência física, ou seja, o ambiente social, cultural, corporal,
virtual, tecnológico, educacional. E por abarcar Programas de Pós-graduação muito bem conceituados
pela CAPES. Considerações sobre sujeitos históricos e sociais capazes de lidar com os desaﬁos
contemporâneos que caminham pela via da equidade econômica, da aﬁrmação e difusão dos direitos
humanos e da sustentabilidade sócio ambiental. Formação dos pesquisadores envolvidos com a
educação de qualidade, com a transformação econômica e social e com capacidade de elaborar e
implementar projetos de ensino, pesquisa e extensão inovadores. Assim, trata-se de desenvolver
pesquisas e ações de cooperação internacional presididas pelas relações entre sujeitos e culturas, numa
perspectiva transformadora. Pesquisas e interações que olhem para a educação pelo viés da diversidade
e da inovação. Quanto à cooperação internacional, justiﬁca-se por objetivar o intercâmbio cientíﬁco e
acadêmico entre Instituições de Ensino Superior – IES que promovem a formação qualiﬁcada de seus
proﬁssionais e estudantes considerando atividades de pesquisa, ensino e extensão para a produção de
conhecimento no campo da educação, ciência e tecnologia. Compreendemos a educação como uma das
atividades mais relevantes e necessária ao desenvolvimento cientiﬁco e social, imprescindível para o
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico e, neste sentido, o tema se justiﬁca por propor pesquisas para
orientar a pesquisa em educação, sujeitos e ambientes na perspectiva de inovação transformadora,
tanto no que se refere à consideração de recursos culturais e naturais, à proteção dos patrimônios
culturais e naturais e ao desenvolvimento dos meios de comunicação para uma sociedade mais justa e
igualitária.
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OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Educação para a emancipação humana, inovação tecnológica, comunicação e transformação social – os
desaﬁos da pesquisa em ciências humanas e sociais no tempo presente
Descrição
O Programa de Pós-graduação em Educação objetiva, em uma perspectiva multidisciplinar e
intercultural, estabelecer parcerias privilegiadas na pesquisa. Pesquisas em educação em uma relação
transversal com disciplinas e áreas de conhecimento diferenciados (sociologia, história, administração,
antropologia, ciências políticas, matemática, educação física) com o foco nos fenômenos e processos
educacionais na sociedade contemporânea. As práticas educativas e corporais, assim como as
organizações educacionais abordados a partir de espaços - do local ao global -, diversas conjunturas e
contextos culturais.Missões em instituições estrangeiras comprometidas com questões educacionais no
Brasil e no mundo, de caráter inovador e transformador.Fortalecer a mobilidade bilateral docente e
discente,de ida e vinda. Promover sinergias internacionais de treinamento e pesquisa. Fomentar a
cooperação com parceiros estratégicos e oportunidades cientíﬁcas. Pesquisas em Educação na região
Nordeste, no Brasil e no mundo, em um contexto intercultural e multidisciplinar, particularmente, no
campo da educação escolar e fora da escola. Apoio a programas de pesquisa interdisciplinar para
operações especíﬁcas envolvendo diversas disciplinas e de projetos multidisciplinares, disseminação e
valorização, particularmente por meio de novas tecnologias de informação e comunicação.Desaﬁos do
pluralismo e diversidade na educação. Diálogos possíveis entre a educação, representações e
imaginações. Exige-se um confronto da ‘monocultura da ciência moderna’ com conhecimentos pouco
explorados e saberes negados pela sociedade em geral e pela escola, em particular. Signiﬁca considerar
conhecimentos de grupos sociais e culturais invisibilizados e subalternizados, uma ecologia de saberes.
Esta proposta nos impele a reconhecer a diversidade de saberes produzidos por grupos sociais,
comunidades e problematizar o conhecimento escolar e a educação de forma geral. Esta perspectiva
exige romper com processos educativos baseados na modernidade ocidental, na padronização,
homogeneização, na monocultura, na universalidade para a construção de práticas educativas
interculturais, de subjetividades e corpos rebeldes, enﬁm, uma ecologia de saberes que podem
oportunizar a emancipação humana, equidade econômica e transformação social. Promover seminários,
jornadas de estudo, conferências,pesquisa, apoio e supervisão a missões de cooperação internacional.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
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Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

14

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

4

10

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

9

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

5

14

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
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relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

12

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

Currículo, linguagens e inovações pedagógicas.

4

Justiﬁcativa
Justiﬁca-se por fortalecer a produção de conhecimento no mundo contemporâneo sobre propostas
investigativas que possibilitem intervenções inovadoras efetivas no ambiente escolar, com o objetivo de
possibilitar continuidade formativa de docentes atuantes na educação básica. Para tal, objetiva-se
estabelecer e aprofundar o intercâmbio entre países e programas de pesquisa que propiciem
experiências que contribuam para a inovação das práticas pedagógicas pela investigação cientíﬁca e
pela incorporação de conhecimentos especializados nas linhas de pesquisa do Mestrado Proﬁssional.
Desenvolver conhecimentos e habilidades de pesquisa na área de Educação. Gerar propostas que
possibilitem intervenções inovadoras efetivas no ambiente escolar. Ampliar a compreensão do cotidiano
educativo a partir da análise das diferentes linguagens que compõem o contexto escolar. Proporcionar a
abordagem das problemáticas educativas relacionadas com o currículo e as suas diferentes formas de
expressão. Proporcionar a formação e a qualiﬁcação de proﬁssionais para intervir nos processos
educativos de forma inovadora. Promover articulação entre as diferentes linguagens que compõem o
cotidiano, de forma a atender ao perﬁl multifacetado dos proﬁssionais que atuam na educação básica,
bem como atender a demandas de naturezas diversas das organizações educativas. Instrumentalizar os
proﬁssionais para a participação crítica no redirecionamento e/ou fortalecimento de políticas públicas e
práticas educacionais locais, nacionais e internacionais. O projeto de internacionalização visa a
aprofundar e debater a formação dos proﬁssionais da educação com uma perspectiva local e global, e
dele compreender processos complexos do cotidiano escolar, assim como de intervir e atuar no
desenvolvimento de planos de ação, projetos e programas inovadores voltados para a qualidade dos
sistemas de ensino, escolas e organizações encarregadas de processos de formação humana. Criticar e
proposições das ciências, educação cientiﬁca e formação em diálogo com a história das ciências e a
epistemologia. Compreender o cotidiano educacional, na escola e fora dela, para criar ações, projetos e
programas que inovem a qualidade de sistemas de ensino, escolas e organizações de formação humana,
comunidades. Criar ecossistemas de empreendedorismos de base tecnológica e inovação. Produzir
conhecimentos teórico-metodológicos voltados a uma práxis pedagógica para a transformação social e
equidade econômica.
PPG

Nota da Quadrienal

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO IFBA - SENAI/CIMATEC - LNCC - UNEB - UEFS

4
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Justiﬁcativa
Justiﬁca-se por fortalecer a produção de conhecimento no mundo contemporâneo sobre o conhecimento,
principalmente no que diz respeito aos processos de sua geração e difusão. Para tal, objetiva-se
estabelecer e aprofundar o intercâmbio entre as Ciências Exatas e Experimentais com as Ciências
Humanas e Sociais, de forma a instituir e consolidar a área interdisciplinar de pesquisa em análise
cognitiva, relacionada aos processos de criação, organização, gestão e difusão do conhecimento.
Desenvolver pesquisa relacionada à compreensão dos processos de criação, organização, gestão e
difusão do conhecimento, enfatizando aqueles que se desenvolvem na área de Ciência e Tecnologia, na
sociedade contemporânea; construir referenciais teóricos de caráter interdisciplinar e transdisciplinar no
campo da modelagem do conhecimento com aportes de diferentes áreas, ampliando aqueles
tradicionalmente oferecidos pela modelagem computacional: modelagem cognitiva ampliada e
complexidade irrestrita moduladora das ciências antropossociais unidas dialogicamente às ciências
emergentes que operam a conjunção complexa dos saberes pelo efetivo trabalho interdisciplinar e
polilógico. Formar pesquisadores, docentes e proﬁssionais nas áreas interdisciplinares de análise
cognitiva e modelagem do conhecimento, no âmbito da difusão do conhecimento, para a pesquisa,
instituições de educação superior, serviços de consultoria e assessoria, administração superior de órgãos
públicos e empresas, gestão de organizações sociais, entre outros setores; Estabelecer parcerias com
outras instituições nacionais e internacionais visando elaboração de projetos de colaboração bilateral,
compreendendo frente os interesses comuns de ensino/orientação, pesquisa e difusão do conhecimento
relativos aos temas emergentes e urgentes da atualidade. Pretende-se a consolidação das relações
internacionais em processo; a ampliação das pesquisas em banco de dados nacionais e internacionais; a
intensiﬁcação das relações internacionais e da internacionalização da educação superior no mundo, por
meio de projetos de colaboração internacional, com maior visibilidade da produção do Programa por
meio de ações como missões internacionais; pós-doutoramento; doutorado sanduiche; professor
visitante; seminários e encontros internacionais; publicações com os resultados das pesquisas realizadas
em rede; uma representação de uma rede, a partir de suas presenças e suas ações pessoais e
conjugadas aberto ao inﬁnito devir.
PPG

Nota da Quadrienal

EDUCAÇÃO

5

Justiﬁcativa
Justiﬁca-se por fortalecer a produção de conhecimento no mundo contemporâneo sobre questões
cruciais para a educação brasileira e se inserir num processo mais amplo de discussões e de formulação
de proposições de qualiﬁcação docente, discente e da produção do conhecimento em Educação. A
cooperação internacional prioriza a práxis educativa como mediação dos processos de constituição do
sujeito social e das formas de singularidade na sociedade, a pluralidade, a diversidade e a diferença
como pressupostos para a construção da educação contemporânea. Objetiva-se considerar as
tendências de internacionalização da educação e de diversiﬁcação institucional para debater a
experiência brasileira e internacional acerca das novas tecnologias para a educação e o incremento da
qualidade do ensino com base em referenciais conceituais e políticos que privilegiem a qualidade
acadêmica e colaborativa para o aprimoramento da pós-graduação em Educação. Produzir
conhecimentos teórico-metodológicos para atender a demandas de conhecimento e de formação
advindas do processo de desenvolvimento socioeconômico, cientíﬁco e tecnológico; apoiar a construção
da sustentabilidade social e econômica, de promover a igualdade social e equidade econômica do país.
Ampliar a mobilidade e intercâmbio entre pesquisadores associado à conﬁguração de parcerias com
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Instituições Internacionais, os grupos de pesquisa do PPGE e as linhas Currículo e (In) formação;
Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica; Política e Gestão da Educação; Educação, Cultura
Corporal e Lazer; Educação e Diversidade. Aprofundar a discussão sobre a Educação pela reﬂexão
coletiva e qualiﬁcada da formação de professores, corpos, culturas, jogos, ludicidade, diversidade
cultural, na educação básica e ensino superior. Construir um ecossistema de pesquisa e inovação de
base tecnológica à economia social, desenvolvimento, sustentabilidade sócio-ambiental e criação por
meio de uma práxis aberta a novas iniciativas de diálogo e cooperação internacional. Pretende-se
descortinar um cenário multifacetado com tendências diversas e inovadoras, consolidar metas com
estratégias de projetos conjuntos como pós-doutoramento, doutorado sanduíche, colóquios
internacionais, missões de pesquisa, seminário Educação sem fronteiras, professor visitante, visando a
valorização do debate cientiﬁco na Educação para o desenvolvimento da pesquisa e do país, o alcance
da igualdade social com equidade econômica, a transformação social.
PPG

Nota da Quadrienal

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

5

Justiﬁcativa
Justiﬁca-se por fortalecer a produção de conhecimento no mundo contemporâneo sobre questões
cruciais para a educação brasileira e se inserir num processo mais amplo de discussões e de formulação
de proposições de qualiﬁcação docente, discente e da produção do conhecimento em Educação. A
cooperação internacional prioriza a práxis educativa como mediação dos processos de constituição do
sujeito social e das formas de singularidade na sociedade, a pluralidade, a diversidade e a diferença
como pressupostos para a construção da educação contemporânea. Objetiva-se considerar as
tendências de internacionalização da educação e de diversiﬁcação institucional para debater a
experiência brasileira e internacional acerca das novas tecnologias para a educação e o incremento da
qualidade do ensino com base em referenciais conceituais e políticos que privilegiem a qualidade
acadêmica e colaborativa para o aprimoramento da pós-graduação em Educação. Produzir
conhecimentos teórico-metodológicos para atender a demandas de conhecimento e de formação
advindas do processo de desenvolvimento socioeconômico, cientíﬁco e tecnológico; apoiar a construção
da sustentabilidade social e econômica, de promover a igualdade social e equidade econômica do país.
Ampliar a mobilidade e intercâmbio entre pesquisadores associado à conﬁguração de parcerias com
Instituições Internacionais, os grupos de pesquisa do PPGE e as linhas Currículo e (In) formação;
Linguagens, Subjetivações e Práxis Pedagógica; Política e Gestão da Educação; Educação, Cultura
Corporal e Lazer; Educação e Diversidade. Aprofundar a discussão sobre a Educação pela reﬂexão
coletiva e qualiﬁcada da formação de professores, corpos, culturas, jogos, ludicidade, diversidade
cultural, na educação básica e ensino superior. Construir um ecossistema de pesquisa e inovação de
base tecnológica à economia social, desenvolvimento, sustentabilidade sócio-ambiental e criação por
meio de uma práxis aberta a novas iniciativas de diálogo e cooperação internacional. Pretende-se
descortinar um cenário multifacetado com tendências diversas e inovadoras, consolidar metas com
estratégias de projetos conjuntos como pós-doutoramento, doutorado sanduíche, colóquios
internacionais, missões de pesquisa, seminário Educação sem fronteiras, professor visitante, visando a
valorização do debate cientiﬁco na Educação para o desenvolvimento da pesquisa e do país, o alcance
da igualdade social com equidade econômica, a transformação social.
PPG

Nota da Quadrienal

Matemática em Rede Nacional

5
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Justiﬁcativa
A matemática é uma ciência em permanente evolução. O avanço nas ciências e na tecnologia, o maior
acesso a informação, bem como as recentes reﬂexões acerca do processo de ensino-aprendizagem em
matemática impactam diretamente no contexto escolar, no papel do professor e do estudante em sala
de aula, nas metodologias de ensino, e no currículo. Estas alterações reﬂetem a necessidade de
repensar práticas e paradigmas sobre diferentes formas de ensinar e aprender. Movimentos recentes
têm buscado a melhoria das condições de formação inicial e continuada de professores no Brasil. Neste
sentido, o Mestrado Proﬁssional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) visa a contribuir para o
aperfeiçoamento da postura crítica de seus egressos acerca do trabalho nas aulas de matemática, para
avanços na sua atuação proﬁssional, no aprendizado de novas metodologias e ferramentas de ensino,
gerando impacto em sala de aula. Além disso, visa a oferecer formação proﬁssional sólida em
Matemática, que contemple as necessidades do trabalho dos professores no espaço da escola. A
formação continuada proposta pelo PROFMAT leva em consideração a necessidade de possibilitar a
articulação entre a atuação do professor em sala de aula e o espaço para a reﬂexão em grupo, em que a
discussão pode levar ao aperfeiçoamento constante das práticas educativas.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
A matemática para o ensino e os deslocamentos na E(e)ducação M(m)atemática
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Os estudos sobre a cultura da matemática escolar têm sugerido a especiﬁcidade do saber-fazer dos
professores que ensinam matemática, de acordo com cada period histórico. O historiador da Educação
Matemática W. Valente, por exemplo, aponta que o conhecimento para ensinar matemática se apresenta
em termos “saber para ensinar” e “saber a ser ensinado”. Esta especiﬁcidade tem levado os
pesquisadores, inspirados na trabalho fundacional de Lee Shulman, proporem a noção de “conhecimento
matemático para o ensino”, para denotar aquele saber matemático que é especíﬁco da tarefa de ensinar
matemática. Esta conceptualização atraiu a atenção da comunidade cientíﬁca, a qual produziu
deslocamentos no entendimento da noção proposta. Este quadro mostrou-se potente em termos de
oferecer um quadro analítico para as ações dos professores e implicações para a formação de
professores que ensinam matemática. Portanto, é possível identiﬁcar discursos sobre o saber especíﬁco
de matemática que professor possui ou deve possuir, gerando, como efeito, um posicionamento teórico
e professional para fazer do professores. Como consequência, faz-se necessária uma análise de tais
discursos, como se constituíram, quais suas descontinuidades, como impõem sentidos e constróem os
objetos dos quais falam. Inspirado na abordagem arqueológica de M. Foucault, o projeto propõe analisar
os discursos de “matemática para o ensino”, suas práticas, suas descontinuidades e suas imposições de
sentido. Desse modo, podemos dar visibilidade os efeitos de verdade que tais discursos produzem na
comunidade de pesquisa da Educação Matemática, bem como desloca para arenas proﬁssionais, como
propostas de formação de professores, de materiais didáticos, etc.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Construção de espaços inovadores para formação cidadã na cultura digital a partir de uma perspectiva
hacker
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Busca de construir as bases para outras possibilidades para a educação, numa perspectiva plural.
Pensamos, portanto em educações. As pesquisas que aqui estão sendo desenvolvidas partem sempre do
princípio de que há uma grande expectativa (não realizada) da potencialidade colaborativa de cidadãos
a partir de um contexto de imersão tecnológica dada por novas formas não hierárquicas e bidirecionais
de comunicação. Não mais condicionados por restrições técnicas, o acesso à informação e ao
conhecimento, assim como a habilidade dos indivíduos lidarem criticamente com ele, ainda está
subjugada a outras formas de expressão do poder que reproduzem estratégias contemporâneas de
colonialismo, ao diﬁcultar a superação do papel de consumidores para o de cidadãos na cultura digital,
com foco na formação dos sujeitos dentro dessa perspectiva mais ampla.Trabalhamos com a ideia de
que a educação desempenha um importante papel, pois é um espaço estratégico para a educação
cidadã em bases democráticas e inclusivas. Em especial a escola, que é um espaço profundamente
controlado e, simultaneamente, o lugar complexo e multifacetado de onde pode emergir uma prática
transformadora capaz de propor uma educação em direitos humanos como a base da cidadania na
cultura digital, imprescindível para a solução de problemas históricos da nossa sociedade, tanto na
educação presencial quanto a distância. Atuamos em uma rede de pesquisadores e instituições no
projeto “Conexão Escola-Mundo: espaços inovadores para formação cidadã”, aprovado no edital Ciências
Humanas e Sociais de 2016 implantado a partir de 2018, e se propõe ampliar a pesquisa em questão,
envolvendo novos atores, como estudantes, professores do grupo, ampliando o espectro de atuação da
FACED nesse campo que articula de forma intensa pesquisa, ensino e extensão na intersecção da
educação com a cultura, a ciência e tecnologia, tendo a cultura digital como a amálgama de todos esses
processos.O objetivo é a experimentação de outros estratégias de educação aberta e conectada com o
mundo a partir da inclusão crítica e criativa dos sujeitos na cultura digital. Nosso pressuposto é de que a
perspectiva hacker pode vir a se constituir um ecossistema favorável à formação de cidadãos para os
direitos humanos na cultura digital, e que pode e deve ser incorporada às práticas pedagógicas nos
contextos educativos formais e não formais, assim como estar contemplada na futura discussão da
política pública brasileira em educação.
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Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Difusão do conhecimento em rede: as produções do DMMDC em diálogo com a Ibero-América
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Conceder maior visibilidade à produção do DMMDC; construir referenciais teóricos de caráter
interdisciplinar e sobre inovação, no campo da modelagem do conhecimento, com aportes de diferentes
áreas. A pesquisa acontecerá simultaneamente na Universidade da La República (UdeLAR), Universidade
de Valladolid (UV) Espanha; Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) Espanha; Universidade
Autônoma do México (UNAM); Universidade Pedagógica do México (UPN).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Educação no presente histórico e ecologia dos saberes: perspectiva intercultural crítica do sensível, do
corpo, do jogo, da diversidade para a transformação social
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
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Estudos sobre a educação crítica e inovadora que tragam como signiﬁcantes os corpos, os jogos, a
diversidade humana do cotidiano social, perspectivando uma história e sociologia do presente.
Compreende-se que para construirmos uma educação que supere as desigualdades existentes
atualmente e efetivarmos uma transformação social é preciso uma postura que considere as diferenças
culturais como riquezas propícias a ampliar nossa sensibilidade e potencializar experiências. Le Breton
(2011) nos inspira a aﬁrmar que os corpos são socialmente construídos e, portanto, a educação é
fundamental para explorar as potencialidades e aprofundar discussões sobre as relações entre educação
e culturas na perspectiva da construção de uma educação intercultural. Para tal, é imprescindível
explorar práticas cientiﬁcas alternativas, como as epistemologias do corpo, da sensibilidade, dos jogos,
da diversidade cultural. Um diálogo com saberes assumidos como cientíﬁcos com outros saberes,
considerados não cientíﬁcos. Considerar uma constelação de fatos sociais e culturais que se organizam
ao redor do signiﬁcante corpo e formam um campo social privilegiado dos imaginários sociais e das
práticas que suscita. Esta lógica é diametralmente oposta à educação hegemônica. A proposição
inovadora na pesquisa em educação passa por uma desconstrução da dinâmica educacional, na escola e
fora dela que, naturalizadas historicamente, nos impedem de reconhecer as diferenças culturais e
corporais como potência educadora e precursora de uma educação intercultural na perspectiva critica.
Explorar alternativas como as epistemologias do corpo, da sensibilidade, dos jogos, da diversidade
cultural num diálogo entre saberes assumidos como cientíﬁcos com outros, considerados não cientíﬁcos.
Para Santos (2010) a desigualdade e a injustiça social global associa-sem a uma injustiça cognitiva
global e para superar é necessário uma episteme inovadora que confronte a ciência moderna,
monocultural, pela diversidade de saberes, a ecologia dos saberes, a ﬁm de promover uma justiça
cognitiva, indispensável à justiça social. Questões até então pouco investigadas na pesquisa em
educação nos inspiram a explorar as potencialidades e aprofundar as relações entre educação e culturas
perspectivar a construção de uma educação intercultural.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Impactos da formação de professores com dupla titulação na educação básica e escolas integrais na
Bahia
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Um dos maiores desaﬁos das políticas sociais no Brasil é a Política Educacional e, dentro dela a
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problemática da Educação Básica, em especial as Escolas Integrais e a Formação de Professores, por
considera que o desenvolvimento humano, cientíﬁco e tecnológico dependem da educação básica, em
especial nas escolas integrais. Situa-se entre os que tratam dos impactos e transmissão-assimilação de
conhecimentos clássicos na elevação da qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes e na
alteração dos índices educacionais. Ao término do 9 ano de escolarização os estudantes aprenderam
somente 21% do que deveriam aprender em língua portuguesa e 7% em matemática, o que demonstra
a urgência de elevar a qualidade da Educação Pública na Bahia. Relevância social perante os desaﬁos
futuros para a nação Brasileira e para o estado da Bahia. Justiﬁca-se considerando o acúmulo do Brasil,
em especial da UFBA do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) que foi implementado no período
de 2012 a 2016, cujos resultados podem ser investigados em termos dos impactos na Rede Pública
(transmissão-assimilação de conhecimentos clássicos na elevação da qualidade do ensino e da
aprendizagem dos estudantes e na alteração dos índices educacionais), em decorrência da inserção de
professores com dupla titulada atuando em Escolas Integrais. Os resultados e impactos na Rede serão
agora avaliados, de maneira articulada entre os cursos que implementaram o Programa (Musica,
Biologia, Física, Química, Letras, Educação Física) e as Universidades parceiras na Europa, em especial
em Portugal. Pesquisas na área do ensino-aprendizagem e impactos da formação em campos de
trabalho educativos, em especial nas escolas integrais no Estado da Bahia. Cursos de Graduação(Letras,
Musica, Biologia, matemática, Física, Química e Educação Física) acumularam experiência com o
Programa de Licenciaturas Internacionais. Possibilitar a articulação do ensino de graduação, pósgraduação, em pesquisas de grande relevância para a Bahia e Brasil. Especiﬁcação de problemas
investigativos relacionados aos diferentes programas, a partir da pesquisa matricial cujo problema
síntese é: Quais os impactos no processo ensino-aprendizagem em escolas integrais a partir da atuação
de professores, com formação em dupla titulação – parte do currículo cumprida no Brasil e, parte
cumprida no exterior -, levando em conta os índices educacionais da Bahia e, o desenvolvimento da
Teoria Pedagógica Critica.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Internacionalização da educação superior e a produção colaborativa do conhecimento e inovação em
rede ibero-americana
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
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Desenvolver pesquisa sobre os processos de criação, organização, gestão e difusão do conhecimento,
com ênfase na interdisciplinaridade, Ciência e Tecnologia e inovação entre as instituições iberoamericanas. A pesquisa acontecerá simultaneamente na Universidade da La República (UdeLAR),
Universidade de Valladolid (UV) Espanha; Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) Espanha;
Universidade Autônoma do México (UNAM); Universidade Pedagógica do México (UPN).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Levantamento de redes de pesquisas sobre interdisciplinaridade e inovação no Brasil e Ibero-América
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais visando elaboração de projetos de
colaboração bilateral e multilateral, nos referidos campos. Consolidar as relações internacionais em
processo; a ampliação das pesquisas em banco de dados nacionais e internacionais. A pesquisa
acontecerá simultaneamente na Universidade da La República (UdeLAR), Universidade de Valladolid (UV)
Espanha; Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) Espanha; Universidade Autônoma do México
(UNAM); Universidade Pedagógica do México (UPN).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Metáforas de corpos e culturas: histórias e memórias da educação de comunidades locais tatuadas no
corpo no passado e no presente
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
No século XXI surge um burburinho de que os homens não seriam mais ‘verdadeiros homens’(CORBIN,
COURTINE, VIGARELLO, 2013) como os delineados no sec. XIX. Nossa cultura foi escrita e reescrita a
partir de um ideal de força física, virilidade, coragem, domínio, construídos historicamente como fator
natural e não como condição humana. Atentos às ﬁcções e aos discursos que apresentam o corpo como
um objeto cultural, pretende-se trabalhar com o Homem (orgânico, material, de carne e sangue, corpo
sujeito, agente e objeto de construções sociais, individual e coletivo, local e global), contrastando as
concepções de corpo descritas por Euclides da Cunha e o nordestino (século XIX) e, no presente, as
registradas por letras e imagens capturadas no Nordeste do Brasil. As concepções de corpo nordestino
no passado e as do tempo presente, captadas pela poesia contemporânea. A perspectiva é investigar a
Bahia em diálogo com o Brasil e o mundo, permanência ou falência de conceitos como regionalismo,
determinismo, ocupação corporal de territories, entre as linhas literárias, Cunha(2011), Couto(2011) e
traços acadêmicos Silva (2009,2012, 2016), em Salvador e no Recôncavo. Em meio ao ir e vir dos
corpos, nos movimentos da multidão que passeia pela cidade e a aquecem, como um grande
reservatório de energia elétrica, com a metáfora de Baudelaire e as iluminuras levantadas por Walter
Benjamin em seu ensaio sobre a cidade iluminada – Paris e que, possivelmente, no tempo presente e no
Nordeste do Brasil – Salvador, possa ser encontrado, seja no corpo forte do sertanejo, na beleza atlética
do litoral ou em corpos diversos e coloridos. E, desta relação poderíamos questionar se quando estas
concepções culturais e corporais foram construídas, bem como o que poderia ter em seu lugar. A
preocupação com culturas, ambientes, memórias, histórias podem estar reﬂetidas em gestos, rituais,
utopias, ideais de corpo presentes no Nordeste hoje. Quais fantasias, sensibilidades, políticas,
percepções, ordens e comandos transparecem deﬁnindo o corpo atualmente? São todos nordestinos?
Quais características os referencia hoje, em contraste aos padrões de Os Sertões? Identiﬁcar possíveis
conﬂitos e resistências presentes na relação permanente e recente entre cultura local e lógica global,
hoje hegemônica (SANTOS,2003), pela ausculta e garimpo de corpos rebeldes que anunciam
possibilidades de uma educação transformadora por compreender e trabalhar com as histórias da
sociedade brasileira.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Referenciais teóricos sobre interdisciplinaridade, inovação e modelagem do conhecimento
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Coletar e construir referenciais teóricos de caráter interdisciplinar e sobre inovação no campo da
modelagem do conhecimento, com aportes de diferentes áreas, no Brasil e países da Ibero-América.
Promover interações e análises sobre a natureza das relações em redes e a organicidade das redes de
pesquisa e pesquisadores ibero-americanas, das instituições selecionadas. A pesquisa acontecerá
simultaneamente na Universidade da La República (UdeLAR), Universidade de Valladolid (UV) Espanha;
Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) Espanha; Universidade Autônoma do México (UNAM);
Universidade Pedagógica do México (UPN).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

4

R$ 63.156,00

2020

3

R$ 47.367,00

2021

5

R$ 78.945,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00
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2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

5

R$ 199.332,00

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

4

R$ 161.913,60

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Energia, Ambiente, Tecnologia e Sociedade
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alemanha
Argentina
Austrália
Canadá
Chile
China
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
França
Holanda
Índia
Itália
Luxemburgo
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Portugal
Reino Unido
Rússia
Sérvia

Justiﬁcativa de escolha do tema
Embora seja essencial à vida, o conceito de energia não tem uma simples deﬁnição. Com fontes de
diversas origens produz-se calor, luz, ou mesmo trabalho, utilizando-se de equipamentos e técnicas
especíﬁcos. Na história humana o maior impacto ao ambiente se deu com a Revolução Industrial, que
transformou produtos e técnicas artesanais em processos e tecnologias de larga escala. Foi necessário
utilizar-se cada vez mais de água e carvão, depois de petróleo, gás e eletricidade, e mais modernamente
de fontes de energias eólica, solar, biomassa e nuclear (entre outras), para a obtenção de bens e
serviços com profundo e perene impacto da vida em sociedade. Este tema é tão atual que se discute
segurança energética, pois a energia está vinculada ao desenvolvimento econômico. Os padrões atuais
de produção e consumo de energia ainda são baseados em fontes fósseis, gerando poluentes que
causam o efeito estufa. Engenhosos conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos visam à promoção de
soluções inteligentes com maior eﬁciência, sustentabilidade e mínimo desperdício. Para tanto, são
propostos estudos de energias renováveis, novas tecnologias e materiais, sendo que o Brasil, e em
particular o Estado da Bahia, promovem condições de aplicações de tais fontes renováveis. As
contribuições da UFBA são reconhecidas tanto no estado quanto na região nordeste, tendo também
impactos nacionais, destacando-se a participação no Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool).
Produções cientíﬁcas e tecnológicas em grande quantidade e de alta qualidade são elaboradas. Vale
ressaltar que a UFBA mantém o Núcleo de Inovação Tecnológica (www.portaldainovacao.org). Tais
contribuições estão em conformidade com as prioridades da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação 2016-2019 (ENCTI). No contexto do Projeto de Internacionalização CAPES PrInt/UFBA, o tema se
justiﬁca por ser amplo e transversal. Isso se dá pelo fato de que transformações tecnológicas
inevitavelmente apontam para mudanças econômicas, sociais, ambientais e educacionais, envolvendo
não apenas a formação de recursos humanos qualiﬁcados para lidar com novas tecnologias, mas
também consumidores com maior acesso a informação e tecnologia. Tal cenário, por exemplo, impõe a
quebra de paradigmas sociais, incluindo a redução da desigualdade pela simples disseminação da
informação. Portanto, a proposta de internacionalização da UFBA visa a posicioná-la entre as
universidades mais desenvolvidas em CT&I do país.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Através do domínio de novas tecnologias e soluções inovadoras, aumentar a interação entre a UFBA e
comunidade industrial para a realização de projetos de desenvolvimentos tecnológicos/cientíﬁcos
Descrição
vi) A intenção de aumentar a interação entre a UFBA e comunidade industrial. Programas como o PEI
estão entre os que mais produzem patentes na região Norte-Nordeste, boa parte deles em associação
com empresas locais, regionais e mesmo nacionais. Cursos de inovação, com ênfase no
empreendedorismo voltados aos discentes do PEI fazem parte das componentes curriculares ofertadas.
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Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
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apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Aumentar a oferta de potenciais colaborações em pesquisas e em projetos de pesquisa à serem
desenvolvidos em parceria com a comunidade da UFBA
Descrição
v) Aumentar a oferta de potenciais colaborações em pesquisas. Para cada um dos objetivos brevemente
citados existem diversas parcerias internacionais e atividades em desenvolvimento pelos PPGs da
EPUFBA envolvendo o tema energia e ambiente. O projeto CAPES-Print, por sua vez, terá importante
contribuição para que se alcancem tais objetivos, propiciando a realização de missões de estudo para
universidades com as quais já há parceria e já se desenvolvem atividades aﬁns ao tema, assim como a
centros de excelência ou universidades com as quais pretende-se estabelecer ou desenvolver parcerias.
Também favorecerá docentes da UFBA à realização de estágios pós-doutorais, assim como dará
oportunidade para realização de doutorado sanduíche para discentes dos PPGs da UFBA.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Capacitar discentes nos temas energia, tecnologia e ambiente visando a disseminação destes
conhecimentos e a formação e recursos humanos qualiﬁcados.
Descrição
Este objetivo visa não apenas a disseminação local do conhecimento no tema e a formação e recursos
humanos qualiﬁcados, mas também aumentar a oferta de potenciais colaboradores em pesquisas e em
projetos de pesquisa à serem desenvolvidos em parceria com a comunidade da UFBA. Este objetivo visa
ainda contribuir com a formação de estudantes de pós-graduação quanto ao desenvolvimento de
habilidade para estudos de colaborações internacionais.
Ações do Objetivo
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Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Capacitar docentes nos temas energia, tecnologia e ambiente, visando favorecer a disseminação do
conhecimento nestas áreas.
Descrição
Este objetivo visa favorecer a disseminação do conhecimento na área e o desenvolvimento de projetos
para aplicações das novas tecnológicas no cenário nacional, observando e considerando, inclusive, os
respectivos impactos sociais, ambientais, energéticos e industriais como consequência das aplicações
dentro de uma realidade nacional. Este objetivo visa aumentar a rede de colaboração internacional dos
professores envolvidos, bem como as habilidades para desenvolvimento de projetos de pesquisa em
nível mundial. Vale lembrar que a proposta tem consonância com as prioridades da Estratégia Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 (ENCTI), documento do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (www.MCTIC.gov.br) validado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
em 13 de dezembro de 2016.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
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Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Estabelecer o desenvolvimento de projetos para aplicações de novas tecnologias observando e
considerando os respectivos impactos sociais, ambientais, energéticos e industriais
Descrição
Estabelecer o desenvolvimento de projetos para aplicações envolve a operacionalização dos projetos de
colaboração internacionais propostos no presente tema visando o estabelecimento de parcerias
internacionais duradouras e sustentáveis, especialmente por meio de intercâmbios bilaterais de
professores das instituições envolvidas. Visa também aumentar o conhecimento sobre o tema por meio
de desenvolvimento de publicações conjuntas de alta relevância e o fortalecimento da colaboração com
parceiros da indústria por meio de aplicação das novas tecnologias para a realidade nacional,
destacando as implicações práticas e para a sociedade das pesquisas desenvolvida. O desenvolvimento
de projetos e pesquisas levando em conta subtemas como Otimização e Controle para Smart Grids,
Redução de Emissões de Gás Carbônico através da Produção de Metanol, Otimização de Plantas de
Cogeração de Água e Energia, Integração de Fontes Renováveis de Energia em Redes de Distribuição
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Elétrica, Catalisadores Estruturados e Fotocatálise, Processos Catalíticos de Combustão e Geração de
Hidrogênio, Catálise Aplicada ao Desenvolvimento de Biocombustíveis, Hidrogenação Catalítica de Bioóleos, Eﬁciência Energética em Equipamentos, Racionalização e Reuso de Água, Conﬁabilidade de
Sistemas Sociotecnicos e Impactos nas Perdas de Água & Energia, Comportamento Seguro e Resiliente
para Energia e Acidentes, Tecnologias de Baixo Carbono, Redução do Consumo de Energia e Emissões
de Empresas de Metalurgia e Produção de Materiais Inteligentes Vitrocerâmicos são temas vinculados à
energia e ambiente e representam exemplos de amplo espectro de aplicações nas mais diversas áreas
do conhecimento, incluindo economia, saúde, educação, entre outros. Os objetivos destes subtemas
visam tornar mais eﬁciente o uso de matrizes energéticas através do gerenciamento de demandas e
disponibilidade. Também visa o desenvolvimento de estratégias de otimização para integração de fontes
de energias renováveis. Em termos de ambiente, alguns subtemas visam a redução dos efeitos
climáticos causados pela emissão de combustíveis fósseis.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
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com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Fortalecer parcerias institucionais com universidades de outros países por de missões bilaterais entre
docentes, estágio pós-doutoral ou mesmo missões discentes
Descrição
O fortalecimento de tais parcerias devem contribuir para, a partir de transformações entre matéria e
energia conhecidas pelas ciências e engenharias, propor novos avanços cientíﬁcos e tecnológicos. Tal
passo envolve a compreensão histórica da evolução das ciências e engenharias, que tiveram como
primeiro grande passo a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX. As revoluções do futuro se
darão com maior frequência por meio de redes colaborativas entre países, par e passo ao que ocorre
atualmente com relações interpessoais em redes sociais. O tema é considerado uma das grandes
preocupações das sociedades contemporâneas, que necessita de soluções gerais e coletivas que
rompam as barreiras entre estados e mesmo países. Tais avanços estão cada vez mais assentados na
inovação, baseada no desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico. É importante destacar que dados do
início do século XXI mostraram que as energias renováveis representavam 41,3% do consumo total no
Brasil, ao passo que no mundo era de apenas 14,4%. Em particular, na última década, fontes de energia
advindas de geradores eólicos e de painéis fotovoltaicos se estabeleceram como uma parcela
signiﬁcativa na matriz energética mundial. Potencialmente, segundo a agência internacional de energia
(IEA), essas fontes podem representar até 30% do consumo de energia elétrica em todo o planeta. Ainda
segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), em 2016 a geração de eletricidade por meio de fontes
renováveis, cresceu cerca de 6%, o que signiﬁcou 24% da geração total. Desse percentual, 70% da
geração originou-se de hidroelétricas, 16% de energia eólica, 6% de bioenergia e 5% de painéis
fotovoltaicos. Assim, a integração de geradores eólicos e fotovoltaicos à rede elétrica é um tópico de
crescente relevância. Devido à intrínseca variabilidade em termos de geração de potência, a conexão
desses geradores ao sistema elétrico apresenta uma série de desaﬁos técnicos. Vale lembrar que a
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Bahia apresenta um dos mais importantes parques eólicos do país, recentemente instalado. Com relação
à produção de patentes, a UFBA participa da Rede Nordeste (www.portaldainovacao.org), investindo
principalmente em Registros de Propriedade Intelectual (softwares), em Inovação e Empreendedorismo.
O crescente número de depósitos de patentes e registros de software da UFBA contou com a parceria do
NIT-UFBA e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
3

10

22

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados
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Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ENERGIA E AMBIENTE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Energia e Ambiente, inaugurado em 2012, objetiva a formação de
recurso humanos qualiﬁcados, em nível de Doutorado, através da atuação em pesquisa interdisciplinar
em temas envolvendo Energia e Ambiente. O discente deverá ter uma sólida formação, com
profundidade e abrangência, que permita ultrapassar a fronteira das disciplinas e subáreas envolvidas
no Programa e que o habilite a atuar de forma interdisciplinar. O doutor egresso deverá demonstrar
criatividade, independência, pensamento crítico e habilidade para abordar questões relacionadas com o
tema em foco. O estudante deverá desenvolver habilidades mentais que o tornem um conhecedor
profundo dos tópicos relacionados ao seu trabalho. As linhas de pesquisa consistem em: Combustíveis
fosseis (petróleo e gás natural) e provenientes de biomassa; Impactos ambientais na atmosfera,
litosfera, hidrosfera e na vida; Otimização e uso eco-eﬁciente de energia; Tecnologias limpas;
Nanotecnologia e novos materiais; Regulação e gestão. Logo, o tema de pesquisa do presente projeto
mostra total aderência com as linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA CIVIL

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), reconhecido pela CAPES com CONCEITO 4,
teve inicio em 1997 e tem como objetivo efetuar pesquisas de ponta, qualiﬁcando professores,
pesquisadores e proﬁssionais. O PPEC possui três áreas de concentração: Construção Civil e Materiais
(Mestrado / Doutorado), Geotecnia (Mestrado) e Sistemas de Transportes e Informações Espaciais
(Mestrado) O programa, que passou a ter turmas de doutorado a partir de 2016, desenvolve, portanto,
pesquisas multidisciplinares envolvendo aspectos urbanos e ambientais, especiﬁcamente nas áreas de
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construção civil, materiais, sistemas de transportes e informações espaciais. Estas áreas estão
diretamente ligadas à temática Energia, Ambiente, Tecnologia e Sociedade. O PPEC já desenvolve
projetos de pesquisa e projetos de colaboração internacional nos temas do presente projeto, o que
poderá contribuir signiﬁcativamente para o avanço do conhecimento nesta área que ainda está pouco
explorada, principalmente no Brasil, mas que está em franca evolução em países de alto
desenvolvimento tecnológico. Desta maneira, o tema de pesquisa do presente projeto mostra total
aderência com as linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA ELÉTRICA

4

Justiﬁcativa
Em 1994 foram iniciadas as atividades de pós-graduação em nível Stricto Sensu com a criação do Curso
de Mestrado em Engenharia Elétrica, e o doutorado foi aprovado pela CAPES no ano de 2008, contando
agora com cinco linhas de pesquisas: Processamento e Transmissão da Informação; Microeletrônica e
Instrumentação Eletrônica; Controle e Automação; Sistemas de Potência; e Robótica. Os seguintes
aspectos tem sido investigados: Impacto da Geração distribuída na qualidade da energia elétrica;
Proteção anti ilhamento de geradores distribuídos; Comportamento dinâmico de geradores distribuídos
conectados na rede elétrica: Controle de inversores de freqüência conectados a rede elétrica: Impacto
da conexão de cargas não lineares e fontes solar eólica na rede de distribuição: Alocação ótima de
geradores distribuídos e de ﬁltros de harmônicos passivos ou ativos em redes elétricas de distribuição;
Impacto da conexão de dispositivos de eletrônica de potência em sistemas elétricos de distribuição
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

5

Justiﬁcativa
O curso de Doutorado em Engenharia Industrial teve o seu início em 2007, o primeiro na Bahia, com as
linhas de pesquisa em Desenvolvimento de Sustentável de Processos e Desenvolvimento Sustentável de
Produtos. O Mestrado Acadêmico iniciou-se no ano seguinte, e em 2009 foi adicionado um novo curso de
pós-graduação na modalidade Mestrado Proﬁssional. Estas ações inauguraram o principal programa de
pós-graduação da área tecnológica da UFBA e da Bahia, recebendo o conceito nota cinco da CAPES.
Pode-se também acrescentar que pode ser considerado o programa mais completo, pela conjugação e
sinergia de esforços em todos os níveis de pós-graduação: especialização, mestrado, mestrado
proﬁssional e doutorado. Apenas cerca de 30% dos Programas do Brasil têm este conceito ou superior,
percentual este que é de cerca de 25% na UFBA e de 15% nos Programas do N/NE/CO. A consolidação de
um número signiﬁcativo de defesas de mestrado e de doutorado ao longo de sua primeira década, num
total de 260 defesas classiﬁcadas enquanto acadêmicas e outras 50 em nível de mestrado proﬁssional,
todas realizadas até 2017, a manutenção da produção cientíﬁca qualiﬁcada em patamar bastante
satisfatório e o expressivo aumento do percentual de docentes com bolsa de produtividade CNPq foram
decisivos para o sucesso do PEI. Os resultados obtidos desde sua inauguração, e conﬁrmados através da
maciça e qualiﬁcada produção gerada através do enorme número de publicações, entre dissertações,
teses, artigos e patentes publicados conﬁrmam o apoio concreto e sistemático dado à materialização da
produção cientíﬁca e, tecnológica. Mais do que isso, pode-se apontar a satisfatória
internalização/assimilação dos conceitos e práticas por parte da tríade docente, discente e coordenação
do Programa. Os objetivos do programa compreendem a geração de conhecimento e tecnologia e a
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formação de proﬁssionais e recursos humanos para as instituições de ciência, tecnologia e inovação, a
indústria nacional e outros setores da sociedade brasileira, contribuindo para a evolução tecnológica
desta indústria através da qualiﬁcação de pessoas e do desenvolvimento de pesquisas e metodologias
associadas à análise e resolução de problemas industriais cientiﬁcamente relevantes que contemplem,
inclusive, a necessidade de um tratamento conjugado de fenômenos pertinentes a diferentes áreas de
conhecimento das engenharias, que são pertinentes ao tema proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

4

Justiﬁcativa
O curso de Mestrado Proﬁssional em Engenharia Industrial teve o seu início em 2009, sendo o primeiro
na Bahia. Voltado às linhas de pesquisa em Desenvolvimento de Sustentável de Processos e
Desenvolvimento Sustentável de Produtos, tem conceito 4 aprovado pela CAPES. Um número
signiﬁcativo de defesas ocorreu ao longo de sua primeira década, num total de 50, além de um
signiﬁcativo número de patentes. Os objetivos do programa compreendem a geração de conhecimento e
tecnologia e a formação de proﬁssionais e recursos humanos para as instituições de ciência, tecnologia e
inovação e a indústria nacional, contribuindo para a evolução tecnológica através da qualiﬁcação de
pessoas e do desenvolvimento de pesquisas e metodologias cientiﬁcamente relevantes. A dimensão da
cooperação entre projetos, programas e universidades estrangeiras é enorme e aderente ao tema
proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA QUÍMICA - UFBA-UNIFACS

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química foi constituído pela UFBA em parceria com a
Universidade Salvador (UNIFACS) e, atualmente, abriga os cursos de mestrado acadêmico e doutorado.
Sua história remonta a 1988, quando teve início a primeira turma do curso de mestrado acadêmico em
engenharia química da Bahia (MAEQ), com o apoio efetivo da FINEP, do CNPq, do Polo Petroquímico de
Camaçari e dos órgãos de Ciência e Tecnologia do Estado. Foram contabilizadas 177 defesas de
mestrado acadêmico até 2015, vinculadas às atividades industriais, sejam elas ligadas ao
desenvolvimento de processos ou à pesquisa aplicada. O curso de doutorado foi elaborado em 2007, em
associação com a Universidade Salvador (UNIFACS). Em 2015, a CAPES aprovou a criação de um novo
curso de mestrado vinculado ao DMEQ, constituindo um único Programa de pós-graduação em
Engenharia Química (PPEQ). A junção do mestrado com o doutorado facilitou a gestão dos cursos
(Coordenação e Colegiado únicos), além de permitir a concentração da produção cientíﬁca dos docentes
credenciados em um único Programa de pós-graduação em Engenharia Química. O fato de a Bahia
possuir o maior complexo industrial integrado do hemisfério Sul torna o PPEQ bastante peculiar quanto
ao público que recebe e quanto à questão de investimento em pesquisa. Aproximadamente 1/3 dos
alunos que ingressam no curso são oriundos da indústria e contribuem apreciavelmente com a pesquisa
aplicada. O diálogo com as indústrias sempre foi espontâneo e de interesse mútuo, gerando muitas
vezes projetos de pesquisa que têm contribuído com o desenvolvimento da região. O tema de pesquisa
do presente projeto apresenta total aderência com as linhas de pesquisa do programa.
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Nota da Quadrienal

MECATRÔNICA

4
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Justiﬁcativa
O PPGM é, por natureza, interdisciplinar, iniciando suas atividades de mestrado em 2003, e de doutorado
em 2012. O tema Energia, Ambiente, Tecnologia e Sociedade envolve diversos aspectos, inclusive
econômicos, sociais e ambientais, mas certamente tem um alicerce tecnológico cujas bases são a
essência da mecatrônica. De fato, tal tema tem plena sintonia com pesquisas e orientações em
desenvolvimento por docentes do PPGM, além de apoiar a necessidade de internacionalização do
programa.Temas como controle e otimização de processos já fazem parte do cotidiano de pesquisa de
docentes do programa. A aplicação destes conceitos visando a cumprir metas econômicas, energéticas,
sociais e ambientais, tem se tornado objeto de pesquisas de interesse global. O PPGM já desenvolveu e
desenvolve diversas atividades aﬁns, além de já ter relações internacionais associadas ao tema. O tema
e o projeto da CAPES, tal qual proposto, tem plena sintonia com pesquisas e orientações em
desenvolvimento por docentes do PPGM, além de apoiar a necessidade de internacionalização do
programa. Assim, nota-se que o tema de pesquisa do presente projeto mostra total aderência com as
linhas de pesquisa do programa.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Aplicação do ADM 1 na Dessulfurização do Biogás e Recuperação de Energia
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A crescente demanda por energias renováveis cada vez mais coloca a comunidade cientíﬁca e técnica
na posição de buscar alternativas viáveis e aplicá-las, de modo que haja possibilidade de serem
difundidas. A digestão anaeróbia é um ponto chave neste contexto, uma vez que apresenta baixo custo,
facilidade operacional e possibilidade de reaproveitamento energético do biogás. Uma vez que este
processo pode ser realizado utilizando diversos tipos de eﬂuentes, torna-se necessário cada vez mais
aplicá-lo em indústrias, uma vez que a demanda energética neste setor é signiﬁcativa, bem como a
quantidade de eﬂuente gerada. Uma das diﬁculdades em utilizar o biogás como fonte energética se deve
ao fato deste apresentar não apenas o CH4 em sua composição (que possui maior potencial energético),
mas apresenta CO2, H2S e traços de outros elementos que reduzem a qualidade do gás. Tem sido dada
atenção especial a presença dos sulfetos, produzidos no meio reacional pela redução do sulfato e sulﬁto
presente. Quanto maior a quantidade de compostos sulfurosos, maior a disponibilidade de gás de
enxofre produzido. Essa produção leva a problemas de odor, perda de potencial caloríﬁco do gás,
corrosão e incrustação das superfícies e tubos dos equipamentos, diﬁcultando a utilização do biogás.
Neste sentido, o presente estudo visa propor uma extensão ao modelo de digestão aneróbia ADM 1
(Anaerobic Digestion Model n. 1), proposto por Batstone et. Al (2002), para o processo de sulfetogênese.
Como etapa para validação, experimentos para dessulfurização de biogás, por meio da técnica de
microaeração in situ serão realizados. Posteriormente, será feita uma avaliação do potencial energético
do biogás com utilização de ferramenta para simular a aplicação energética em unidade industrial. Este
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projeto em parceria com o Advanced Water Management Center, The University of Queensland,
Brisbane, Queensland, Australia, onde os idealizadores do ADM 1 atuam, entre eles, o professor Damien
Batstone. Os trabalhos são focados em recuperação nutrientes e energia, hidráulica de reatores e as
diversas limitações que causam inibição no sistema anaeróbio. No período de visita, será possível ganhar
muito conhecimento acerca modelo, além de realizar os experimentos propostos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Avaliação Energética de Sistemas de Tratamento de Água e Eﬂuentes Industriais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A busca pela sustentabilidade na indústria engloba práticas de conservação dos recursos como água e
energia. Por isso, deve-se quantiﬁcar os impactos ambientais dos produtos e serviços oferecidos a esse
setor a ﬁm de comparar alternativas e escolher aquela que apresenta a melhor ecoeﬁciência. Para isso,
destaca-se a ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Os recursos hídricos e energéticos se
relacionam de diversas formas, dentre as quais está a utilização de energia elétrica em sistemas de
tratamento de águas e eﬂuentes industriais. Segundo alguns estudos da Alliance Energy Save Energy's o
gasto energético na cadeia de abastecimento representa entre 15% a 19% do custo operacional total da
planta, isso ocorre porque a energia elétrica é utilizada para bombear, transportar, tratar e distribuir
água e eﬂuente por toda planta industrial. Nesse sentido, o objetivo desse projeto é analisar a
intensidade energética nas etapas da cadeia de tratamento de água e eﬂuente em uma reﬁnaria de
petróleo, com intuito de otimizar o uso dos recursos energéticos e hídricos,entre outros insumos. Através
da utilização do método ACV serão identiﬁcadas as etapas da cadeia produtiva com maiores encargos
energéticos e propostos cenários de melhorias. Ainda são tímidos os projetos de pesquisa vinculados a
essa temática no Brasil que por não apresentar um inventário completo utiliza-se de base de dados
europeus (Ecoinvent) para construção dos seus modelos. À vista disso, sugere-se uma parceria com o
grupo UNESCO Chair in life cycle and climate change / International Life CycleAcademy (ILCA) sediado na
Espanha, liderado pelo pesquisador Shabbir H. Gheewala, professor da Escola de Pós-Graduação em
Energia e Meio Ambiente (JGSEE), onde leciona Avaliação do Ciclo de Vida e lidera o Laboratório de
Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida. Sua pesquisa se concentra na avaliação de
sustentabilidade de sistemas de energia; indicadores de sustentabilidade. Ademais, Especialista nacional
em inventário de ciclo de vida, bem como pegada de carbono do produto, membro do comitê de direção
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do carro-chefe da LCIA da Iniciativa do Ciclo de Vida da UNEP / SETAC, bem como, faz parte dos
conselhos editoriais do International Journal of Life Cycle Assessment, Energy for Sustainable
Development e do Journal of Sustainable Energy and Environment.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida Energético de Sistemas de Tratamento de Águas Industriais do
Setor Petroquímico
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A busca pela sustentabilidade no setor petroquímico engloba o uso das mais variadas práticas possíveis
de conservação dos recursos como água e energia. Por isso, é de extrema importância quantiﬁcar os
impactos ambientais dos mais variados produtos e serviços oferecidos por esse setor a ﬁm de comparar
alternativas e escolher aquela que apresenta menor prejuízo ao meio ambiente. Para isso, destaca-se a
ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Os recursos hídricos e energéticos se relacionam de
diversas formas, dentre as quais está a utilização de energia elétrica em sistemas de tratamento de
águas industriais. Segundo alguns estudos de eﬁciência energética em tratamento de águas industriais,
o gasto energético nas estações de tratamento representa entre 15% a 19% do custo operacional total
da unidade, isso se dá porque a energia elétrica é um importante insumo nesse processo, utilizada para
bombear, transportar, tratar e distribuir água por toda planta industrial. Nesse sentido, o objetivo desse
projeto é analisar a intensidade energética nas etapas do processo de tratamento de água em uma
reﬁnaria de petróleo, com intuito de utilizar melhor os recursos energéticos e, consequentemente, os
recursos hídricos disponíveis. Através da utilização do método ACV serão identiﬁcadas as etapas no
sistema com maiores encargos energéticos e propostos cenários de melhorias. Este projeto será
desenvolvido em parceria entre os grupos de pesquisa da UFBA Gamma e Teclim e o grupo UNESCO
Chair in life cycle and climate change / International Life Cycle Academy (ILCA) sediado em Barcelona,
Espanha.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Conexão de Geradores Distribuídos com a Rede Elétrica
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A integração de geradores eólicos/fotovoltaicos à rede elétrica é um tópico de crescente relevância.
Devido à intrínseca variabilidade em termos de geração de potência, a conexão desses geradores ao
sist. Elétr. apresenta uma série de desaﬁos técnicos. Destacam-se as linhas de investig. relacionadas a
esta integração que serão objeto de pesquisa: Impacto na qualid. de energia em sist. de distrib. de
energ. elétrica com alta penetração de fontes renováveis variáveis (fotovoltaicasoueólicas). Para evitar
riscos às pessoas e equipam., é necessário que haja a atuação dos sist. de proteção quando ocorre o
ilhamento do sist. de energia conect. aos geradores distribuídos, ou seja, quando a conexão com a
concessionária de energia é perdido. É necessário estudar, portanto, sist. de proteção que atuem de
forma conﬁável e rápida nesse novo cenário de geração distrib.. Estudo sobre o impacto dinâmico de
geradores eólicos/fotovoltaicos em sist. elétricos fracos. A conexão de q.q. tipo de novo gerador à rede
elétrica resulta em fenômenos transitórios em variadas faixas de freqüência. Esses fenômenos podem
ser prejudiciais para os próprios geradores, para a rede elétrica conectada aos mesmos e para os
consumidores conectados a esta rede elétrica. Dessa forma, torna-se necessário o estudo desses
transitórios através de softwares adequados para modelagem e simulação da rede elétrica quando da
efetiva conexão dos geradores à rede. Desenvolvimento de esquemas de controle de inversores
conectados à rede elétrica. Geradores fotovoltaicos geram energia em corrente contínua (CC) e para que
possam ser conectados à rede elétrica de uma concessionária é necessário convertê-la para corrente
alternada (CA). Nesse ponto, é importante o desenvolv. de inversores e seus respectivos sist. de controle
que possam fazer essa conversão de forma eﬁciente, com baixas perdas, baixo custo e vida útil longa.
Alocação ótima de geradores fotovoltaicos/eólicos em sist. de distribuição. A determinação dos melhores
locais de instal. de geradores distribuídos para o atendimento de cargas que podem se beneﬁciar de
forma signiﬁcativa dos geradores distribuídos, seja por terem um alto consu. de energia ou um
suprimento de energia inadequado da concessionária local é muito relevante. Essa alocação ótima dos
geradores distribuídos pode melhorar a qualid. da energia suprida as cargas assim como as perdas no
sistema de distribuição.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento de Produtos com Polímeros Biodegradáveis e Resíduos Industriais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Desenvolver novos materiais poliméricos a partir de polímeros biodegradáveis e de aproveitamento de
resíduos industriais. Os polímeros usados serão derivados do ácido succínico, desenvolvidos pelo grupo
ou por parceiros. Os materiais a serem produzidos são ﬁlmes para embalagens de frutas, para
degradação oral, bem como materiais para uso na agro-indústria.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudo da Recuperação Avançada de Petróleo utilizando Agentes Tensoativos – Cooperação entre a
Universidade Federal da Bahia e a Queen's University Belfast
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Apesar de o petróleo ser a principal fonte da matriz energética mundial, alguns campos se encontram
em elevado estágio de exploração. Portanto é provável que a maior fonte para ampliação das reservas
está no desenvolvimento de tecnologias capazes de aumentar o fator de recuperação dos campos já
descobertos e prolongar a sua produção. Muitos estudos são baseados na utilização do método químico
para a recuperação avançada. Dentro desse método é possível destacar a utilização de tensoativos e de
sistemas microemulsionados, que vem mostrando resultados signiﬁcativos no emprego em recuperação
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avançada de petróleo. Desta forma, este projeto de colaboração visa a utilização de agentes tensoativos
e/ou o uso de diferentes formulações (microemulsões) objetivando a redução da tensão interfacial entre
a água e o petróleo e facilitando o seu escoamento através do meio poroso. Para tanto, estão previstas
missões de cooperação entre a Universidade Federal da Bahia e a Queen's University Belfast, visando a
realização de cursos de curta duração e a participação de reuniões de trabalho do projeto. Além disso,
pretende-se enviar três alunos para realização de estágio de doutoramento no exterior, por um perídio
de 6 meses cada. Espera-se, com o desenvolvimento desse projeto, a consolidação do conhecimento e a
projeção dos Programas de Pós-Graduação em nível internacional; a formação de recursos humanos
através dos estágios de doutoramento e a interação com pesquisadores da instituição parceira,
realizando publicações conjuntas de artigos cientíﬁcos e favorecendo o desenvolvimento de novos
projetos de pesquisa de forma a beneﬁciar as duas instituições.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos de Catalisadores para a Combustão
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
A combustão catalítica é uma importante alternativa na conversão de calor em energia elétrica mais
limpa, pois promove uma combustão efetiva a temperaturas muito inferiores às da combustão
convencional em chamas, e reduz a baixíssimos níveis as emissões de NOx (100 para 1 ppm), CO e
hidrocarbonetos residuais. Neste projeto pretende-se abordar os desaﬁos a serem superados para sua
aplicação comercial desenvolvimento de catalisadores estáveis a temperaturas elevadas (1000-1400°C),
típicas dos combustores e à melhoria na ﬂuidodinâmica, com a utilização de suportes estruturados,
como os monólitos e meios porosos, através de colaboração com especialistas dos EUA, da Universidade
de Columbia e da Universidade de Purdue.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Geração de Hidrogênio por Rotas Alternativas Mais Limpas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Diante da importância do hidrogênio e do gás de síntese como combustível menos poluente ou como
matéria prima (ex. produção de combustíveis de maior valor agregado e menos poluentes), torna-se
crucial o desenvolvimento de processos alternativos à reforma a vapor do metano para sua obtenção.
Como exemplos destes processos tem-se a reforma do metano com dióxido de carbono, a oxidação
parcial do metano, a reforma de resíduos da pirólise (fração aquosa do bio-óleo) e a reforma do glicerol
residual da produção do biodiesel. O estudo de catalisadores é crucial para o desenvolvimento dos novos
processos de geração de hidrogênio pelas rotas alternativas. Para o avanço destes estudos é
fundamental colaborar com grupos que desenvolvam pesquisas em estudos cinéticos e mecanismo de
reação por métodos experimentais e computacionais avançados. Assim, o projeto pretende ampliar a
colaboração com o Politecnico de Milão (Departamento de Energia), em estudos cinéticos e de
mecanismo de reação, e iniciar uma colaboração com a Universidade de Toronto, Depto Engenharia
Química e Química aplicada (Canadá), que aplica métodos combinados de cinética, espectroscopia,
modelagem microcinética e análise isotópica para investigar suas dinâmicas e consequências cinéticas,
em reações químicas, em condições relevantes para a prática industrial.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2020 Professor Visitante no Brasil (1 meses)

1

R$ 23.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Inspeção de Barragens Utilizando VANTs para Inspeção de Segurança – Energia e Meio Ambiente
Início do Projeto
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31/07/2022

Descrição do Projeto
No Brasil, mais de 64% da energia elétrica é de origem hidráulica (ANEEL), em que a Lei nº 12.334 diz
que os planos de segurança de barragens devem prover manuais de procedimentos para inspeção de
segurança, o monitoramento das estruturas da barragem é vital no funcionamento do setor elétrico. As
tradicionais inspeções visuais impedem a detecção de patologias não detectáveis a olho nu, além de ser
um processo bastante moroso. Frente à exigência da inspeção in loco, propõe-se uma ferramenta para
automatização deste processo. A utilização de técnicas de fotogrametria, processamento digital de sinais
e análise multi-espectral na avaliação das imagens do termo visor e câmera multiespectral, geradas por
VANT, permite uma identiﬁcação automática das condições da barragem (identiﬁcação, mensuração e
dimensionamento das patologias), além de criar uma base de dados para acompanhar a evolução
temporal da estrutura da barragem. Com este projeto, pretende-se desenvolver um sistema
automatizado para rotinas de inspeção de barragens usando VANT. Trata-se de uma ferramenta para
identiﬁcação e extração automática de possíveis variações na barragem (patologias da estrutura) em
diferentes épocas, como Inovação Tecnológica de Processos frente à inspeção tradicional, gerando
relatórios com as patologias identiﬁcadas, auxiliando na tomada de decisão na segurança de barragens.
Este projeto contempla atividade em conjunto com laboratório no país, como: Laboratório de
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, Laboratório de Sistemas Digitais e LAC (UFBA), e na UFPR, o
projeto terá apoio dos Laboratórios de Instrumentação Geodésica e de Geodésia Aplicada a Engenharia.
Ainda, o projeto contempla atividades de cooperação internacional com Universidade do Porto (Portugal)
e Queensland University of Technology (Austrália). Como resultado esperado, o presente trabalho
pretende criar oportunidades para ampliar a parceria entre as universidades envolvidas, propiciando
crescimento na formação dos estudantes. Tecnicamente, o projeto de sistema automatizado para
inspeção de barragens baseado em: rotina autônoma do VANT para captura de imagens, processamento
automático das imagens, geração de relatórios e modelo 3D associando possíveis patologias com as
áreas da barragem, banco de dados do histórico temporal como monitoramento das condições da
barragem, poderá, seguindo os trâmites necessários, ser alvo de patente, tendo como beneﬁciários a
equipe executora e instituições envolvidas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Integração de Fontes Renováveis de Energia em Redes de Distribuição Elétrica
Início do Projeto
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31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto visa desenvolver projetos aﬁns ao tema e aplicáveis no contexto da realidade nacional e, se
possível, em parceria com indústrias nacionais, com trocas conhecimentos nas diversas áreas de energia
em instituições internacionais. Tem como objetivos desenvolver de atividades de pesquisa aﬁns ao tema
e com objetivo de propiciar soluções inovadoras à realidade nacional, considerando minimamente os
aspectos técnicos, tecnológicos, sociais e ambientais. Também visa aumentar o número de publicações
em anais de congressos e em periódicos, além de aumentar o número de teses e dissertações
orientadas e defendidas na área.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Modelagem do Risco de Sistemas Complexos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A análise de risco de sistemas é voltada, em sua maioria, à detecção de falhas e na análise dos seus
efeitos sobre o sistema modelado, fazendo uso das mesmas funções de risco usadas em sistemas
únicos. No caso de sistemas de sistemas complexos, essa abordagem acaba negligenciando a
interdependência e interconectividade entre suas partes. A modelagem destes tipos de sistemas pode
requerer o estudo e representação qualitativa ou quantitativa de seus estados compartilhados ou
comuns, de decisões ou tomadores de decisão, de recursos, políticas e conﬁgurações organizacionais, e
de localização e período de tempo, entre outros. Diferentes fontes de risco, as quais afetam o sistema
como um todo, precisam ser identiﬁcadas. O fator chave para a avaliação do risco é entender a gênese
que caracteriza a relação entre os subsistemas (ou entre sistemas) manifestadas através do
compartilhamento de estados e outras características dentro e entre os sistemas. Um novo método para
construção de árvores de falhas tem sido estudado e proposto e baseado na premissa de que não se faz
necessária a informação da conﬁabilidade de nenhum sistema, mas sim a representação da sua gênese
inerente ao sistema. Assim, o desaﬁo passa a ser identiﬁcar subsistemas interdependentes e
interligados, independentemente do conhecimento da conﬁabilidade de cada subsistema, onde a falha
de um subsistema causaria o fracasso dos outros que compartilham estados e outras características
essenciais. Este projeto propõe a análise de risco de sistemas relacionados à produção e distribuição de
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água e energia, por exemplo, a operação de reservatórios de múltiplos usos localizados na Bacia do Rio
São Francisco, sistema de distribuição de água de Salvador, operação combinada de plantas de
cogeração de água e energia aplicadas ao Nordeste do Brasil, todos caracterizados como sistemas de
subsistemas complexos. Há ainda o grande desaﬁo na modelagem deste sistema utilizando ou
desenvolvendo métodos que lidem com dados escassos. Propõe-se assim uma parceria para
desenvolvimento desta pesquisa junto aos grupos liderados pelos professores Yacov Haimes e Terje
Aven.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Otimização de Plantas de Cogeração de Água e Energia
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto visa ao desenvolvimento de estratégias baseadas em modelagem e otimização para o
projeto e a operação de plantas de cogeração de água e energia aplicada ao Nordeste do Brasil. A
produção de água por dessalinização demanda alto consumo de energia, logo a viabilidade deste
processo está associada à utilização de fontes de energia renovável como a termo-solar. A preocupação
com o alto consumo energético impulsiona estudos de otimização para determinar as melhores rotas e
condições operacionais para maximização da produção com menor consumo energético. A natureza
transiente dos sistemas de energia solar é outro desaﬁo enfrentado. Estratégias de operação tradicionais
podem não ser suﬁcientes para compensar as perturbações e manter o processo operando em condições
desejadas. Estratégias avançadas baseadas em otimização em tempo real, por exemplo, oferecem
oportunidades para maximização do lucro enquanto se garante a especiﬁcação da água. Um sistema de
cogeração produz simultaneamente calor, para a planta de dessalinização, e eletricidade a partir da
mesma fonte. A eletricidade é gerada por ciclos de potência de alta eﬁciência, tais como o ciclo de
Rankine, que consiste em uma turbina que converte o calor do vapor em energia elétrica. O conceito de
cogeração é relativamente novo, logo estudos de otimização ainda oferecem muitas oportunidades.
Estratégias baseadas em modelo requerem métodos e softwares conﬁáveis, rápidos e robustos. O grupo
“Process Systems Engineering“ da RWTH-Aachen University tem vasta experiência não apenas com
otimização e controle, mas também com o processo de dessalinização acoplados com sistemas de
energia solar. Este grupo já tem um histórico de cooperação com os professores do PEI/UFBA através de
missões de doutorado sanduíche, pós-doutorado e realização de eventos internacionais. A experiência e
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a infraestrutura do parceiro alemão permitirá o desenvolvimento de estratégias de otimização aplicadas
ao caso de estudo no Brasil. O departamento de engenharia química da Universidade de Surrey no Reino
Unido tem vasta experiência no projeto e operação de uma planta de dessalinização por osmose reversa.
O prof. Harvey-Arellano Garcia coopera com o PEI/UFBA desde 2009, tendo recebido o título de professor
honorário da UFBA. Desta forma, a utilização da planta piloto localizada na Universidade de Surrey
permitirá a validação do modelo do sistema de osmose reversa, bem como o teste das estratégias de
otimização propostas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Otimização e Controle para Smart Grids
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
O aumento do uso de fontes de energia renovável e de sistemas de armazenamento e geração
distribuída, associados ao conceito de smart grids (redes elétricas inteligentes), requerem decisões
baseadas em estratégias de otimização e controle para o planejamento e o gerenciamento das fontes de
energia. Microgrids são subsistemas de energia, que podem operar independente de grandes usinas
centralizadas e que facilitam a incorporação de fontes de energia renovável à rede. Tais subsistemas
contêm os próprios recursos de geração e armazenamento, de forma a garantir o suprimento de energia
apesar da variabilidade inerente dos sistemas de energia renovável, como solar ou eólica. os sistemas
de geração distribuída. Já o termo smart grids ou redes elétricas inteligentes refere-se ao sistema de
energia automatizado, onde o ﬂuxo de informações e de energia é bidirecional, de forma a aumentar a
eﬁciência, conﬁabilidade e sustentabilidade da rede. Nas redes elétricas inteligentes, mesmo pequenas
residências podem produzir energia, armazená-la e vender o excedente, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o projeto tem como objetivo aumentar a eﬁciência de um
sistema de geração de energia através do gerenciamento de demandas e disponibilidade de energia.
Visando à integração de fontes de energia renovável, na presença de incertezas e variabilidade
inerentes ao sistema, estratégias de controle baseadas em otimização em tempo real, controle
descentralizado, controle distribuído, por exemplo, devem ser desenvolvidas. Espera-se como resultado
do projeto ter um modelo matemático otimizado que embase o projeto e a operação de um sistema de
energia inteligente a ser implementado em áreas residenciais no Brasil/Bahia. Além deste impacto
tecnológico, este projeto prevê impactos sociais e econômicas dado o potencial de utilizar a tecnologia
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desenvolvida para aumentar a disponibilidade de energia para comunidades carentes, visando redução
das desigualdades econômicas e sociais. Este projeto será desenvolvido em parceria com o grupo de
pesquisa do prof. Harvey Arellano-Garcia da Universidade de Surrey no Reino Unido. O referido professor
já tem histórico de parceria com a UFBA, pela qual recebeu o título de professor honorário e tem vasta
experiência na área de otimização e controle, inclusive com aplicações em smart grids e sistemas
distribuídos de energia.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Processos Catalíticos em Biorreﬁnarias
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A conversão de biomassa ou óleos vegetais em produtos de maior valor agregado, como os
biocombustíveis estão relacionados a processos de biorreﬁnaria. As biorreﬁnarias são plantas que
possuem analogia às petroquímicas, com a vantagem de utilizarem matérias-primas renováveis sendo
menos poluentes, e requerem o desenvolvimento de catalisadores. Neste projeto pretende-se
aprofundar os estudos sobre catalisadores em processos de obtenção de biocombustíveis, a partir da
biomassa ou óleos vegetais, com o início da parceria com pesquisadores do Imperial College (Reino
Unido).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Produção de Bio-óleo e Produção de Espécies Químicas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O bio-óleo do resíduo de sisal possui características incomuns em relação a outros bio-óleos. O seu alto
teor de lignina e extrativos faz com que ele tenha a consistência de uma graxa, com ponto de ﬂuidez de
55 °C. Apesar da elevada viscosidade, ele é rico em espécies aromáticas de alto valor agregado e possui
uma relação O/C natural de 0.13, que é muito baixa em relação a outros bio-óleos tratados por meios
catalíticos. Esta característica do bio-óleo do resíduo do sisal o aproxima do petróleo; porém, ainda
precisa sofrer transformações catalíticas a ﬁm de ser capaz de espécies químicas de alto valor agregado.
Estou propondo realizar o tratamento deste bio-óleo em um centro de pesquisa mais avançado, de
maneira que possamos reduzir o teor de espécies oxigenadas, tornando-o mais adequado para o reﬁno.
O presente projeto de colaboração visa avaliar a redução do índice O/C do bio-óleo do resíduo do sisal
por meio do emprego de sistemas catalíticos, envolvendo peneiras moleculares impregnadas com
metais. Os catalisadores desenvolvidos serão avaliados quanto a possibilidade de atuarem na
desoxigenação de outras biomassas existentes na Holanda. Este projeto contempla as seguintes
atividades de cooperação internacional: missões bilaterais, uma missão de um pesquisador da UFBA
para a Universidade de Groningen, na Holanda, e outro pesquisador da Universidade de Groningen para
a UFBA, para ministrar cursos e reuniões de acompanhamento do projeto; um estágio de doutoramento
e um pós-doutorado no exterior, para a realização de experimentos para a publicação de trabalhos
cientíﬁcos. Como resultado esperado, o presente trabalho pretende criar oportunidades para ampliar a
parceria entre as universidades envolvidas, melhorar a formação dos alunos a partir da troca de
conhecimento tanto na condução da pesquisa quanto em palestras, aumentando assim a visibilidade do
PPEQ mediante a comunidade internacional.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Produção de Biodiesel por Transesteriﬁcação utilizando Substâncias Tensoativas como Facilitadoras do
Contato Óleo/Álcool – Cooperação entre a Universidade Federal da Bahia e a Queen's University Belfast
Início do Projeto
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31/07/2022

Descrição do Projeto
O biodiesel é um biocombustível importante na diversiﬁcação da matriz energética dos países. A
transesteriﬁcação é a rota química mais utilizada no mundo para a produção de biodiesel. A mesma
ocorre por meio da reação entre uma matéria-prima rica em triacilgliceróis (óleos vegetais, gorduras
animais, etc), um álcool de cadeia curta e um catalisador. Os produtos da transesteriﬁcação são o
biodiesel (ésteres de ácidos graxos) e o glicerol (subproduto). Devido à diferença de polaridade e
diﬁculdade no contato entre o álcool e o óleo, propõe-se neste projeto testar se o contato álcool/óleo
pode ser melhorado através da adição de substâncias tensoativas no meio reacional. Acredita-se, que
em quantidades adequadas, a adição de substâncias tensoativas resultará na formação de emulsões
favoráveis ao aumento da conversão do processo. Pretende-se testar o uso de diferentes substâncias
com ação tensoativa, como por exemplo, líquidos iônicos e sabões produzidos a partir de diferentes
óleos vegetais. Essas substâncias serão aplicadas na reação de transesteriﬁcação catalisada em meio
homogêneo e heterogêneo. Assim sendo, pretende-se melhorar o rendimento do processo de
transesteriﬁcação. O presente projeto contará com parceria internacional para realização de missões de
curto prazo entre a Universidade Federal da Bahia e a Queen's University Belfast, visando a realização
de cursos de curta duração e participação de reuniões de trabalho do projeto. Propõe-se que três alunos
de doutorado do PPEQ realizem estágio em Belfast para produzir e caracterizar substâncias tensoativas
que serão testadas como aditivos do processo de transesteriﬁcação. Cada estudante terá seis meses
para encerrar o estágio no exterior. De maneira geral, as ações propostas neste projeto objetivam
melhorar a internacionalização dos Programas de Pós-Graduação envolvidos, e consequentemente, das
instituições de ensino que fazem parte da proposta. Além disso, as ações propiciarão o aumento da
produtividade acadêmica, maior comunicação entre os professores envolvidos, aumento de visibilidade
do PPEQ-UFBA, o estabelecimento de novos projetos e parcerias futuras, bem como, melhorias na
formação dos discentes e pesquisadores.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Produção de Materiais Inteligentes Vítreos e Vitrocerâmicos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
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A produção e o desenvolvimento de novos materiais pode ser considerada uma arte. Materiais vítreos
correspondem a sólidos não-cristalinos que apresentam o fenômeno da transição vítrea e são, portanto,
metaestáveis, ou seja, fora do equilíbrio termodinâmico. De fato, atomicamente aparentem ser líquidos
superesfriados, pois estruturalmente não possuem uma célula unitária como na maioria dos materiais
sólidos. Por este motivo, quando submetidos a tratamentos térmicos em temperaturas próximas ou
acima à temperatura de transição vítrea (Tg), os vidros tendem a se cristalizar, i.e., os átomos se
reordenam para adquirir uma estrutura termodinamicamente estável. A cristalização dos vidros ocorre
através de mecanismos que envolvem a nucleação e o crescimento de cristais. Na etapa de nucleação é
formado um núcleo que, ao atingir um tamanho crítico pode, em uma segunda etapa, crescer e tornar-se
um cristal. Esta segunda etapa é conhecida como crescimento. O estudo da cinética da cristalização em
materiais é bastante abrangente e multidisciplinar. Este pode ocorrer baseado em estudos isotérmicos
(tratamentos térmicos em temperatura constante) e não-isotérmicos (por exemplo, sob aquecimento em
taxa constante), incluindo materiais micro e nanoestruturados. Os materiais resultantes apresentam
propriedades mecânicas, térmicas, óticas e elétricas / magnéticas diferenciadas. Como exemplos
podemos citar diversos vidros e vitroceramicos que dão base à baterias contendo por exemplo lítio (e
outros íons leves), ou ainda materiais transparentes com dilatação térmica próxima de zero além de
excelentes isolantes. A internacionalização deste projeto já ocorre em termos da ampla participação de
participantes de diversas regiões do globo, como Estados Unidos, Alemanha, França e Rússia.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Redução de Emissões de Gás Carbônico através da Produção de Metanol
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
O gás carbônico é o principal gás de efeito estufa devido ao consumo de combustíveis fósseis.
Tecnologias de captura do CO2 para conversão em outros químicos podem ser uma alternativa viável
para a redução das emissões de CO2, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de processos.
Tendo em vista que o gás carbônico utilizado no processo é proveniente da queima de combustíveis
fósseis, a sua disponibilidade está diretamente associada à matriz energética. Uma maior produção de
energia por fontes renováveis como eólica ou solar, por exemplo, pode reduzir a quantidade de CO2
disponível para a produção do metanol. Desta forma, a planta de produção de metanol a partir da
hidrogenação do CO2 deve estar apta a operar em diferentes cenários de disponibilidade de matéria-
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prima. Tal variabilidade inerente ao processo em fase gasosa pode acarretar sérios riscos à operação,
como despressurização indesejada pela falta de fornecimento da matéria-prima. Estratégias de
modelagem e controle baseadas em otimização podem prever e evitar cenários de falha em tais
processos. Para tanto, é necessário incluir os efeitos de pressão no modelo, o que normalmente não é
levado em conta na literatura de controle. Tendo isso em vista, este projeto tem como objetivo o
desenvolvimento de estratégias de controle baseadas em otimização em tempo real para garantir a
operação eﬁciente e segura de uma planta piloto de produção de metanol. Para alcançar tal objetivo, a
etapa preliminar consiste na modelagem do processo considerando os efeitos de pressão. O grupo de
pesquisa em Operações e Sistemas, liderado pelo prof. Jens-Uwe Repke, da TU-Berlin, dispõe de uma
planta piloto para a produção de metanol a partir da hidrogenação do gás carbônico. A planta é
automatizada, permitindo a aquisição de dados para a validação de modelos matemáticos, bem como o
teste de estratégias de otimização e controle. O projeto visa reduzir efeitos climáticos causados pela
emissão de combustíveis fósseis, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de processos. A
metodologia empregada para a abordagem do problema fomentará o desenvolvimento de novas
técnicas, permitindo a publicação de artigos em periódicos internacionais indexados, além de anais de
congressos. Ressalta-se que entre 2017.2 e 2018.1 um aluna de doutorado da UFBA/PEI realizou
doutorado-sanduíche na TU-Berlin, de forma que este projeto representa o fortalecimento desta parceria
internacional.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Redução do Consumo de Energia e Emissões de Empresas de Metalurgia
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Aplicação da metodologia Lean Seis Sigma em projetos que levem a redução do consumo de Energia
Elétrica já que a empresa é elétrica intensiva; bem como na redução de emissões sólidas, líquidas e
gasosas, por ser uma metalurgica de cobre com alto risco ambiental.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Separação de CO2
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Estudos sobre a separação de gás carbônico tanto de eﬂuentes industriais como na produção de
biogás/gás de pirólise/óleo do pré-sal.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Utilização de Resíduos Agroindustriais para Extração, Síntese de Biomassa e de Bioprodutos de Alto Valor
Agregado
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Visa elaborar estudos sobre obtenção, caracterização e aplicação de macromoléculas e compostos ativos
vegetais e microbianos. Também visa a obtenção de processos fermentativos incluindo produção de
bebidas, goma xantana, polihidroxialcanoatos e microalgas
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Utilização de Resíduos da Indústria Agrícola para Absorção de Poluentes / Óleo
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Uso de ﬁbras naturais para absorção de poluentes ou de óleo derramado para separação de poluentes
como corantes, metais pesados, óleo derramado etc.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

1

R$ 15.789,00

2022

1

R$ 15.789,00
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Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Estudos em teoria e prática de gestão e organização
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Austrália
Colômbia
Equador
Espanha
Estados Unidos
França
México
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
Suíça
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Justiﬁcativa de escolha do tema
Considerando que a Área de Conhecimento deﬁnida na Capes como “Administração Pública e de
Empresas, Ciências Contábeis e Turismo” congrega uma ampla diversidade de temas, a justiﬁcativa para
o projeto pauta-se exatamente na diversidade e amplitude das propostas dos pesquisadores que
compõem o NPGA, considerando que todas elas convergem abstratamente para um tema mais amplo
denominado “estudos em teoria e prática de gestão e organização”. A pesquisa que envolve teoria e
prática de gestão e organização permite abarcar num único projeto temas distintos, como: instrumentos
de green ﬁnance e seus usos por bancos centrais; usos da avaliação da pós-graduação brasileira; gestão
de organizações culturais e criativas; controle gerencial e a relação com estudos organizacionais; e
liderança em sala de aula e educação inclusiva. Ainda que os temas sejam distintos em seus escopos e
abordagens metodológicas e epistemológicas, compreendem-se dentro do campo de conhecimento da
Administração.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Elevar o nível de internacionalização das pesquisas conduzidas no tema Estudos em teoria e prática de
gestão e organização
Descrição
Buscaremos elevar o nível de internacionalização da pesquisa e da formação pós-graduada relacionada a
este tema através do apoio aos meios que favorecem a circulação internacional do conhecimento. Estes
meios incluem, entre outros, o apoio à publicação em línguas estrangeiras, em particular em inglês;
apoio a estágios doutorais no exterior na forma de bolsas doutorado sanduíche; apoio a estadas e
missões de nossos pesquisadores nos centros de pesquisa no exterior com os quais o tema é
desenvolvido; atração de pesquisadores com experiência internacionalizada para visitas e estadas na
Universidade Federal da Bahia
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos
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Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

2

4

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

9

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

10

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

8

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ADMINISTRAÇÃO

4

Justiﬁcativa
O Curso de Mestrado Proﬁssional em Administração (MPA) foi criado em 1998, sendo um dos pioneiros
nessa modalidade no país. Surgiu para atender a uma demanda expressiva por formação de gestores no
contexto da economia e do setor privado da Região Metropolitana de Salvador e do Estado da Bahia,
bem como de setores governamentais e Organizações Não-Governamentais atuando no Estado.
Constitui-se na vertente de formação proﬁssional do Núcleo de Pós-Graduação em Administração (NPGA)
e essa integração entre as vertentes acadêmica e proﬁssional produz impactos positivos para os estudos
em teoria e prática de gestão e organização e para a qualidade da formação de proﬁssionais e
acadêmicos, favorecendo o aporte de conteúdos teóricos ao processo de reﬂexão das práticas
proﬁssionais e o desenvolvimento de competências essenciais para a análise e intervenção
organizacional numa perspectiva contextualizada e interdisciplinar.
PPG

Nota da Quadrienal

ADMINISTRAÇÃO

5

Justiﬁcativa
A organização escolar e a sala de aula enquanto grupo de trabalho são espaços onde os conhecimentos
e tecnologias de gestão podem ser aplicadas no sentido de promover a satisfação e desempenho dos
envolvidos. Estudos sobre liderança e motivação, avaliação de desempenho, desenvolvimento de
carreiras, entre outros, são temáticas do campo da gestão de pessoas, tema recorrente em dissertações
ﬁnalizadas no NPGA, que encontram aplicação na área da gestão de sala de aula e formação de
professores. Ademais, pesquisadores do NPGA têm se dedicado a temáticas aﬁns à presente proposta,
tais como: projeto INOVARE, que trata do desenvolvimento de jogo eletrônico educacional para a
promoção do empreendedorismo; projetos dedicados ao aperfeiçoamento do ensino de contabilidade e
administração e o uso de metodologias ativas, interação universidade-empresa, entre outros.
PPG

Nota da Quadrienal

EDUCAÇÃO

5

Justiﬁcativa
Esta proposta é pertinente aos temas centrais dos grupos de pesquisa do PPGE/FACED: Currículo e
Formação Docente - FORMACCE; Educação, Comunicação e Tecnologias - GEC; Ensino de Ciências e
Matemática - ENCIMA; Formação em Exercício de Professores – FEP. A conexão da gestão de sala de aula
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e formação de professores com as atividades destes grupos de pesquisa vem alavancar a realização de
objetivos que se acreditam compartilhados, tais como a formação de professores, a inovação em
métodos educativos, e demais aspectos já descritos. PPGEFHC: Justiﬁcativa para entrar no tema: Este
programa distribui suas atividades em duas áreas de concentração. A área denominada “Educação
cientíﬁca e formação de professores de ciências” encontra identidade com a presente proposta. Sabe-se
das diﬁculdades crescentes de ensino-aprendizagem observadas no campo das ciências (matemática,
física, química e biologia) (Freitas & Villani, 2002). A presente proposta vem ao encontro das demandas
de aperfeiçoamento e inovação na formação de professores de ciências, e das demandas de professores
em atividade.
PPG

Nota da Quadrienal

PSICOLOGIA

6

Justiﬁcativa
Esta proposta é pertinente às áreas de concentração do Programa de Pós-graduação em Psicologia da
UFBA. Por um lado, na área Psicologia do Desenvolvimento, a linha de pesquisa “transições
desenvolvimentais e processos educacionais” dedica-se a temas da psicologia da educação,
desenvolvimento cognitivo e social na infância, práticas educativas, intervenções junto a famílias e
instituições educacionais com objetivos declarados de produzir conhecimentos capazes de subsidiar
políticas e práticas na atenção à infância e a outros grupos etários em contextos de educação. A gestão
de sala de aula e a formação de professores requer o entendimento do desenvolvimento humano em
seus diversos aspectos. Professores devem ser capazes de interpretar o comportamento discente de
modo adequando, contextualizando-o nos aspectos desenvolvimentais, familiares, institucionais e
socioculturais. A área de concentração em psicologia social e do trabalho poderá conectar-se a presente
proposta mediante estudos que já vêm sendo realizados pelos pesquisadores do programa, e que podem
debruçar-se sobre o trabalho do professor em seus diversos aspectos: comprometimento com o trabalho,
saúde mental e estresse, trabalho emocional e autoregulação emocional, entre outros aspectos. A
psicologia social de pequenos grupos, os estudos sobre diversidade, estereótipos e preconceitos são
enfoques adequados para contribuir para a construção de práticas de ensino-aprendizagem inclusivas e
adequadas a nova diversidade dos ambientes educacionais.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Analisar a relação entre a Contabilidade e os Estudos Organizacionais com foco no desenho de
mecanismo de controle gerencial
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Pretende-se com o desenvolvimento do presente projeto de cooperação internacional, investigar se, e
em quais circunstâncias, as praticas contábeis das organizações oportunizam o aumento das ações
discricionárias dos gestores com o objetivo de inﬂuenciar os contratos de incentivo que utilizam métricas
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contábeis na mensuração de desempenho. Através desse projeto, busca-se estimular a inovação e o
avanço das pesquisas desenvolvidas no NPGA através da interação e colaboração com pesquisadores de
instituições estrangeiras que são referência internacional nos estudos que tratam da questão dos
desenhos de contratos de incentivo e normas de contabilidade. O desenvolvimento do projeto envolverá
a capacitação docente através de cursos de curta duração e de missões de estudos por meio de estágios
de pós-doutorado, na condição de professore visitante júnior.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Analisar a relação entre a Contabilidade e os Estudos Organizacionais com foco no processo de
harmonização contábil e análise de impacto das Normas Internacionais de Contabilidade
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Busca-se com o presente projeto inserir o NPGA no esforço que vem sendo empreendido por
universidades, centros de pesquisa e governos de vários países, para investigar o processo de
convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade e suas consequências para a gestão das
organizações, o desenvolvimento dos mercados ﬁnanceiros e de capitais, bem como o ensino e prática
de contabilidade dos países envolvidos. Além disso, esperamos capacitar e aprimorar nossos docentes e
formar redes de pesquisa com parceiros estrangeiros.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Avaliar a utilização de instrumentos de Green Finance por bancos centrais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto tem o objetivo de mapear instrumentos de Finanças verdes disponíveis no mercado
internacional e sua possível aplicação como ativo nos investimentos das reservas internacionais de
bancos centrais. A viabilidade de aplicação de instrumentos de Finanças Verdes por bancos centrais
pode auxiliar os países no cumprimento de metas climáticas e mitigar riscos associados ao aquecimento
global. O projeto visa identiﬁcar instrumentos, avaliar a relação risco retorno dos ativos e seu efeito de
diversiﬁcação em uma carteira de investimentos. Pretende-se também avaliar o potencial desses
instrumentos na proteção contra efeitos dos riscos climáticos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Avaliar o caráter e alcance das ações de inovação social no âmbito da UFBA e outras Universidades
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O projeto tem o objetivo de mapear práticas de inovação social no seio da Universidade brasileira e de
outros países, destacando as iniciativas sendo gestadas na própria UFBA. A inovação social tem se
diferenciado da inovação tecnológica tanto no que diz respeito ao seu uso e seu modo de geração
quanto no que se refere à sua ﬁnalidade, bem como suas fontes de conhecimento mobilizadas. O intuito
do projeto é de melhor compreender a natureza desse tipo de inovação, além de avaliar seu alcance
efetivo em termos dos objetivos ao qual se propõe nas mais diversas áreas de atuação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
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Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Construir e sistematizar indicadores que permitam medir a natureza, a dimensão e a dinâmica dos
"saberes e práticas administrativas" para uma melhor compreensão das relações sociais de produção,
realização e distribuição
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A análise dos atos e fatos conjunturais em Administração é, sem dúvida, um aspecto de alta relevância
por que permite: formar uma base de dados e informações qualitativas e quantitativas consistentes para
melhor fundamentar as análises correntes com ênfase nos aspectos relacionados à dimensão da gestão
(concepção) e da gerência (ação); e ediﬁcar, mais eﬁcazmente, os referenciais teóricos e conceituais
fundados nas evidências empíricas dos fenômenos administrativos – evidências essas que expressem
tanto as expectativas da esfera pública (estatal), como da esfera corporativa (empresarial), da esfera
dos movimentos sociais, sobretudo dos trabalhadores e de suas formas de organização. Pretende-se
acompanhar a conjuntura em administração em seis áreas distintas, porém, articuladas e integradas ao
padrão ou projeto de Administração Política de uma dada sociedade, são elas: (a) Políticas Públicas e
Programas de Governo; (b) Estratégias Corporativas; (c) Empreendimentos de Pequeno e Médio Porte;
(d) Abordagens Teóricas e Tendências no campo da Administração; (e) Temas Emergentes (em nível
internacional, nacional e/ou estadual com grande impacto na sociedade e nas organizações, a exemplo
dos problemas de ordem administrativa, econômica, política, social, cultural e ambiental); e (f) Formas
Organizativas e Gerenciais dos Movimentos Sociais.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Construir metodologia de avaliação de utilidade social apropriada à organizações da sociedade civil e
baseada na perspectiva dos usuários
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Aprofundar e desmistiﬁcar abordagens teóricas sobre avaliação, avaliação de impacto e avaliação em
organizações sociais; compreender e r(e)signiﬁcar a noção de utilidade social; avaliar e propor
metodologias e indicadores de avaliação considerando aspectos como contexto, história, território,
cultura, identidade.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cooperação internacional para o desenvolvimento de um programa de treinamento de professores em
gestão/liderança de sala de aula e educação inclusiva
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Objetiva-se a transferência de conhecimento e tecnologia em elaboração e avaliação de programas de
treinamento de professores em liderança/gestão de sala de aula e educação inclusiva, nos diversos
níveis de ensino. Os objetivos especíﬁcos são: (1) Conhecer programas de treinamento de professores
em gestão de sala de aula e educação inclusiva realizados nos EUA e Europa; (2) Elaborar um programa
de treinamento a ser utilizado no Brasil; (3) Avaliar a efetividade de um programa de treinamento em
gestão de sala de aula através de metodologias de avaliação do desempenho de professores e de
avaliação dos efeitos sobre o comportamento discente (aspectos de civilidade, satisfação e
desempenho), realizando ajustes pertinentes no programa; (4) Redigir um Manual de Gestão de Sala de
Aula, apresentando modelos conceituais e diretrizes práticas para professores em todos os níveis de
ensino, integrando conceitos e práticas de educação inclusiva; (5) Redigir um (01) artigo de revisão da
produção cientíﬁca internacional e brasileira sobre o tema, apontando a fragilidade da produção nacional
e oferecendo diretrizes para o desenvolvimento da área no Brasil; (6) Investigar a preferência por estilos
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de liderança/gestão de aula em estudantes universitários de diferentes áreas do conhecimento nos EUA,
Espanha e Brasil. O proponente pretende oferecer o treinamento desenvolvido para professores da rede
pública de ensino no Brasil. O serviço será articulado a práticas de estágio proﬁssional para estudantes
de psicologia, educação e áreas aﬁns. A gestão de sala de aula tem se mostrado eﬁcaz na redução da
evasão; redução de bullying; redução do estresse e da evasão da carreira docente; elevação do
desempenho escolar; promoção de saúde mental; entre outros aspectos. A pesquisa sobre gestão de
sala de aula é quase inexistente no meio acadêmico brasileiro. Esta é uma lacuna importante em uma
área estratégica para o desenvolvimento social e econômico. Esta proposta pretende inaugurar e dar
impulso ao tema mediante parcerias internacionais nos EUA e Europa. O programa de treinamento em
gestão/liderança de sala de aula para professores brasileiros será elaborado com a colaboração de
colegas dos EUA e Europa, e posteriormente testado no Brasil. O módulo de treinamento em educação
inclusiva será elaborado na Universidade Autônoma de Barcelona.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Explorar, caracterizar, fundamentar e discutir as dimensões e práticas organizacionais e
empreendedoras na gestão de organizações culturais e criativas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Gestão estética, consumo e organizações culturais; Paradoxo criativo na gestão de organizações
culturais; Improvisação teatral na aprendizagem da improvisação organizacional; Empreendedorismo
musical e estético.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Usabilidade da Avaliação da Pós-Graduação brasileira
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A usabilidade da avaliação, ou mais simpliﬁcadamente uso, representa um termo mais ﬂuido e difuso do
que o termo utilização, uma vez que não se utiliza uma avaliação como se utiliza uma ferramenta, por
exemplo. A usabilidade envolve conhecimento, apreciação, conceptualização e simbolismo (BRASKAMP,
1982). Trata-se de reﬂetir sobre o uso não apenas utilitário da avaliação, mas considerar que ele pode
ser multidimensional, ou seja, fruto da interação de várias dimensões, como a instrumental (uso claro e
visível na resolução de problemas e tomada de decisões imediatas), a conceitual (uso ligado à aquisição
de conhecimentos mais extensivos e profundos sobre o programa avaliado), a iluminadora (quando os
resultados da avaliação adicionam conhecimento à área de uma forma mais ampla), a processual
(quando o processo de avaliação afeta pessoas e a organização mais que os resultados da mesma) ou a
simbólica (função política) (NEUMAN et al., 2013; SHULHA; COUSINS, 1997). Pode-se considerar ainda o
uso da avaliação como gerador de conhecimento, como impulsionador da responsabilização premiação
ou punição, e também como fonte incremental de melhorias nos processos e serviços. Adicionalmente
tem-se o não uso da avaliação, comum no caso das avaliações feitas em universidades (REBORA; TURRI,
2011). Além disso, há que se considerar que múltiplos atores da sociedade podem usar as informações
da avaliação de diferentes formas. Com o objetivo de avaliar os cursos de mestrado e doutorado no
Brasil, a CAPES criou em 1976 o Sistema de Avaliação da Pós-graduação Brasileira. Em 1998 o modelo
de avaliação foi modiﬁcado e, desde então, o sistema vem sendo alterado periodicamente, mas
mantendo a lógica inicial. Considerando que o Sistema de Avaliação tornou-se muito complexo em
função do número de programas e da padronização dos quesitos avaliados, mesmo considerando a
possibilidade de itens diferentes por área do conhecimento, questiona-se a real capacidade da avaliação
de fornecer informações utilizáveis para os envolvidos no processo. Parte-se da premissa de que se a
informação gerada pela avaliação não será usada, então não há justiﬁcativas para gastar recursos com a
mesma (NEUMAN et al., 2013). Sendo assim, o objetivo deste projeto é analisar a usabilidade das
informações resultantes da avaliação, considerando os seguintes interessados na pós-graduação:
aqueles que desejam ingressar, os atuais estudantes, professores e coordenadores dos cursos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema
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TEMA: Indústria 4.0
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alemanha
Canadá
China
Estados Unidos
França
Itália
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido

Justiﬁcativa de escolha do tema
O conceito da Indústria 4.0 foi pela primeira vez utilizado em 2011 na feira de Hannover como um
projeto alemão para promover maior competitividade da sua indústria, o que seria alcançado com o foco
na aplicação de novas tecnologias no contexto industrial. Termos como “Advanced Manufacturing” ou
mesmo “Industrial Internet of Things” são equivalentes e comumente utilizados pela comunidade
internacional. Geralmente, estes termos também associam o que vem sendo denominado de Quarta
Revolução Industrial. Há defensores da ideia de que a partir dos anos 1970 se iniciou uma Terceira
Revolução Industrial e há ainda aqueles que não concordem com isso. Independente da crença, é
inegável a transformação tecnológica vivenciada nas últimas décadas, especialmente pelo
desenvolvimento da microeletrônica e computação. Instituições brasileiras como o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial, em sua Edição no 797 de Jul/2017, ainda defende que, “uma
diferença crucial entre a Indústria 4.0 e as revoluções industriais que a precederam é que o novo
paradigma dos meios de produção não foi constatado após seu desenvolvimento e impacto no mercado,
mas previsto e anunciado a priori.” E completa: “...é preciso tratar o tema de forma séria e imediata,
reunindo esforços do setor privado, governo e academia, de forma a mitigar riscos e aproveitar ao
máximo as oportunidades relacionadas a essa tendência”. Assim sendo, independentemente de crenças
ou denominações, um fato mundialmente reconhecido é a atual transformação nos serviços e processos
produtivos. Neste contexto, existem questões à serem deﬁnidas, inclusive qual será a posição que o
Brasil deseja ocupar neste novo cenário; qual será o papel da academia brasileira e, no nosso caso,
como a UFBA se inclui nesta nova revolução. Cabe à academia se ver e se posicionar diante desta
revolução tecnológica predita. Mais do que isso, cabe a esta Universidade deﬁnir o local que almeja
ocupar neste novo cenário tecnológico. As mudanças tecnológicas em questão apontam minimamente
para mudanças econômicas, sociais, ambientais e educacionais, envolvendo não apenas a formação de
recursos humanos qualiﬁcados, mas também consumidores com maior acesso a informação e
tecnologia. Tal cenário impõe a quebra de paradigmas sociais, incluindo a redução da desigualdade pela
simples disseminação da informação, além de novas abordagens para a formação e transferência de
conhecimento, da educação infantil ao ensino superior.

OBJETIVOS DO TEMA

Versão do Relatório: 0.25.0

192 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Objetivo
Aumentar a interação entre a UFBA e comunidade industrial para a realização de projetos de
desenvolvimentos tecnológicos/cientíﬁcos
Descrição
Considerando a troca de experiências e a capacitação de docentes/discentes nos temas aﬁns a Indústria
4.0 tal qual proposto no item anterior, há também o objetivo de aumentar a interação entre a indústria
nacional e a universidade, entre outros, para o desenvolvimento de novos projetos em parceria.
Acredita-se que tal quadro se dará através do domínio de novas tecnologias e soluções inovadoras de
interesse e importantes para o desenvolvimento da indústria nacional, propiciando o desenvolvimento
de novos processos e produtos baseados em novas tecnologias digitais com amplos benefícios à
sociedade.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

10

4

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
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Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
Parcerias com IES estrangeiras caracterizadas por missões bilaterais (docentes/discentes) e estágio pósdoutoral além do desenvolvimento de novos projetos de pesquisa em parceria.
Descrição
O tema da Indústria 4.0 possui espectro de aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento,
incluindo economia, saúde, educação entre outros e envolve temas como Sistemas Ciber-Físicos (CPS,
Ciber-Physical Systems), Big Data Analytics, Computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT, Internet of
Things) e Internet dos Serviços (IoS, Internet of Services), Impressão 3D e outras formas de manufatura
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aditiva, Inteligência artiﬁcial, Digitalização, Colheita de energia (Energy harvesting) e Realidade
aumentada, entre outros. A indústria da construção civil também já absorveu o termo Construção 4.0
para sua inserção neste contexto, a qual se dá através da adoção de ferramentas e práticas baseadas
em tecnologia da informação e comunicação, visando a obtenção de dados digitais, automação de
processos e sistemas, conectividade e acesso digital de informações relacionadas aos projetos, execução
e manutenção das ediﬁcações. Dado o largo espectro de aplicações e a materialização do que se deﬁne
como uma nova revolução industrial, o tema tem se caracterizado como o principal foco da indústria
mundial. Neste contexto, o objetivo proposto visa estabelecer (ou fortalecer) parcerias com instituições
estrangeiras, propiciando a realização de missões bilaterais de docentes/discentes e de estágio pósdoutoral. A proposta é promover a disseminação do conhecimento no tema e a capacitação de
docentes/discentes na área, além da formação de recursos humanos qualiﬁcados e de abrir novas
perspectiva para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto com instituições estrangeiras
como fruto das trocas de experiências e interação resultante das parcerias propostas.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

10

4

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
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entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

6

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA CIVIL

4

Justiﬁcativa
O PPG em Eng. Civil (PPEC) teve inicio em 1997 e iniciou seu doutorado em 2016. Possui três áreas de
concentração: Construção Civil e Materiais, Geotecnia e Sistemas de Transportes e Informações
Espaciais. Seus docentes desenvolvem pesquisas multidisciplinares envolvendo o ambiente construído,
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especiﬁcamente nas áreas de gestão e tecnologia das construções, diretamente ligadas à temática
Indústria 4.0, pela tendência de transformação da Industria da Construção para 4.0. Esta associa a
adoção intensiva de tecnologias digitais para melhorias radicais de seus processos de projeto, execução
e uso. Há projetos de pesquisa em nível de mestrado e doutorado, e projetos de colaboração
internacional nesta temática, o que já contribui signiﬁcativamente para o avanço do conhecimento nesta
área ainda pouco explorada, principalmente no Brasil, apesar de estar em franca evolução em países de
alto desenvolvimento tecnológico. O Tema proposto se mostra plenamente aderente às perspectivas do
programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA ELÉTRICA

4

Justiﬁcativa
As pesquisas desenvolvidas no PPGEE tratam várias áreas do conhecimento. Em 1994 foram iniciadas as
atividades de pós-graduação com a criação do Mestrado. Em 1999, o Mestrado foi recomendado pela
CAPES na área de concentração era Processamento da Informação e Energia, com duas linhas de
pesquisas: Processamento de Sinais e Automação Industrial. O Doutorado teve início em 2009 e a área
de concentração foi ampliada, contando agora com cinco linhas de pesquisas: Processamento e
Transmissão da Informação; Microeletrônica e Instrumentação Eletrônica; Controle e Automação;
Sistemas de Potência; e Robótica as quais se mostram aﬁns ao tema proposto. Pode-se destacar a
integração de fontes de energias renováveis à rede elétrica; proteção de sistemas elétricos; otimização e
alocação de equipamentos de controle e monitoramento da rede; análise dinâmica da rede elétrica de
transmissão e distribuição e eﬁciência energética. Entende-se que o tema proposto é bem aderente às
linhas do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

5

Justiﬁcativa
Programa nasceu com um curso de doutorado em 2007 tendo, por natureza e vocação, forte aﬁnidade
com a indústria e naturalmente amplo interesse no tema da Indústria 4.0. O tema proposto é claramente
e completamente aderente as linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA INDUSTRIAL

4

Justiﬁcativa
O curso de Mestrado Proﬁssional em Engenharia Industrial teve o seu início em 2009, sendo o primeiro
na Bahia. Voltado às linhas de pesquisa em Desenvolvimento de Sustentável de Processos e
Desenvolvimento Sustentável de Produtos, tem conceito 4 aprovado pela CAPES. Um número
signiﬁcativo de defesas ocorreu ao longo de sua primeira década, num total de 50, além de um
signiﬁcativo número de patentes. Os objetivos do programa compreendem a geração de conhecimento e
tecnologia e a formação de proﬁssionais e recursos humanos para as instituições de ciência, tecnologia e
inovação e a indústria nacional, contribuindo para a evolução tecnológica através da qualiﬁcação de
pessoas e do desenvolvimento de pesquisas e metodologias cientiﬁcamente relevantes. A dimensão da
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cooperação entre projetos, programas e universidades estrangeiras é enorme e aderente ao tema
proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA QUÍMICA - UFBA-UNIFACS

4

Justiﬁcativa
O PPG em Engenharia Química foi constituído pela UFBA em parceria com a Universidade Salvador e,
atualmente, abriga os cursos de mestrado acadêmico e doutorado. Sua história remonta a 1988, quando
teve início a primeira turma do curso de mestrado acadêmico em engenharia química da Bahia (MAEQ),
com o apoio efetivo da FINEP, do CNPq, do Polo Petroquímico de Camaçari e dos órgãos de Ciência e
Tecnologia do Estado. O fato da Bahia ter o maior complexo industrial integrado do hemisfério Sul torna
o PPEQ bastante peculiar quanto ao público que recebe e quanto à questão de investimento em
pesquisa. Aproximadamente 1/3 dos alunos que ingressam no curso são oriundos da indústria e
contribuem apreciavelmente com a pesquisa aplicada. O diálogo com as indústrias sempre foi
espontâneo e de interesse mútuo, gerando muitas vezes projetos de pesquisa que têm contribuído com
o desenvolvimento da região de modo que o tema da Indústria 4.0 apresenta total aderência com as
linhas de pesquisa do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

MECATRÔNICA

4

Justiﬁcativa
O PPGM é, por natureza, interdisciplinar, iniciando suas atividades de mestrado em 2003 e de doutorado
em 2012 como uma parceria entre os departamentos de engenharia mecânica e computação da UFBA. O
tema da Industria 4.0 envolve diversos aspectos, inclusive econômicos, sociais e ambientais, mas
certamente tem um alicerce tecnológico cujas bases são a essência da mecatrônica. Tema tem plena
sintonia com pesquisas e orientações em desenvolvimento por docentes do PPGM, além de apoiar a
necessidade de internacionalização do programa. Temas como Sistemas Ciberfísicos, Internet das
Coisas, Automação, Controle e Otimização de processos, Big Data, Computação em Nuvens, etc. estão
fortemente relacionados com o tema da indústria 4.0 e já fazem parte do cotidiano de pesquisa de
docentes do programa. O tema e o projeto da CAPES, tal qual propostos, têm plena sintonia com
pesquisas e orientações em desenvolvimento por docentes do PPGM, além de apoiar a necessidade de
internacionalização do programa.
PPG

Nota da Quadrienal

PROFNIT - PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA
INOVAÇÃO

4

Justiﬁcativa
O PROFNIT® é um Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação, stricto sensu, gratuito, em rede de 28 IES em 20 estados do Brasil. Visa ao
aprimoramento da formação proﬁssional para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs, Lei 13.243) e nos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmico,
empresarial, governamental, organizações sociais, etc. O Tema transversal da Turma 2018 do PROFNIT é
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Industria 4.0 e Internet das Coisas. O PROFNIT visa a acelerar o aumento de maturidade tecnológica,
requerido pela Industria 4.0, e intensiﬁcando o diálogo entre geradores de ciência (no Brasil está na
Academia) e as empresas. Visa ao uso da tecnologia e sua intercomunicação pela sociedade gerando
inclusão internacional e inovação. O egresso é capacitado no diálogo academia-empresa ao interagir
propositivamente com os setores governamental, empresarial e acadêmico.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Comunicação Conﬁável e com Restrições Temporais na Indústria 4.0
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Os sistemas de controle e automação do futuro serão baseados na integração de subsistemas de
diferentes tipos, tais como sistemas de comunicação em larga escala (baseados em Internet),
barramentos de campo (baseados em protocolos de comunicação especíﬁcos para atendimento a
restrições temporais), sistemas de comunicação sem ﬁo (redes locais sem ﬁo, redes de sensores), dentre
diversos outros. Essa integração introduz uma série de desaﬁos, a partir da necessidade de criação de
um sistema único que garanta interoperabilidade entre componentes heterogêneos, atenda a alta escala
e densidade de dispositivos comunicantes, ofereça comunicação conﬁável e que atenda a requisitos
temporais em um ambiente de alta interferência e sujeito a falhas, dentre outras. Neste contexto, este
projeto tem como objetivo especíﬁco o desenvolvimento de protocolos e a deﬁnição de arquiteturas de
comunicação distribuídas para permitir comunicação conﬁável, eﬁciente e com atendimento a restrições
temporais para dispositivos sem ﬁo no contexto da Indústria 4.0. Tipicamente os padrões de
comunicação previstos para utilização em redes sem ﬁo industriais assumem arquiteturas de
gerenciamento centralizada. A existência de mecanismos de gerenciamento de comunicação distribuídos
e que integrem diferentes protocolos de comunicação é de grande importância para permitir o aumento
de escala e a auto-adaptação que a indústria no futuro requer. Esse projeto corresponde a uma extensão
de atividades inicialmente desenvolvidas no contexto de um projeto de cooperação entre a UFBA e a
Universidade de Liverpool, Reino Unido, em que foram desenvolvidos algoritmos deterministas e
probabilistas bastante eﬁcientes para a criação de estruturas de comunicação em redes sem ﬁo sujeitas
a interferência. Estas estruturas são fundamentais para a implementação de primitivas de comunicação
tais como difusão, difusão conﬁável, convergecast, dentre outras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento de sistemas ciber-físicos para execução de operações marítimas nas áreas de
exploração e transporte de óleo e gás
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A Indústria 4.0 ou a Quarta Revolução Industrial é como tem sido chamado o a evolução e uso dos
sistemas ciber-físicos e internet das coisas para a solução de problemas diversos. O foco atual de
desenvolvimento destas tecnologias é na sua aplicação para as denominadas fábricas inteligentes
quando um sistema mecatrônico interage com o meio físico a ﬁm de proporcionar maior controle e
ﬂexibilidade no processo de manufatura. Entretanto, muitas são as áreas que devem ser beneﬁciadas
com o advento de novos sistemas ciber-físicos e é notável a diversidade de pesquisas que prioriza o uso
destes dispositivos. Um dos campos de interesse do uso de sistemas ciber-físicos sé aquela que
englobam as tecnologias marinhas que incluem o transporte e operações de exploração de óleo e gás
oﬀ-shore. Neste tipo de intervenção há uma constante interação com o meio ambiente, o que demanda
maior controle das operações,uma vez que riscos de graves acidentes com enormes prejuízos
ambientais e ﬁnanceiros, além de perdas humanas são inerentes a este tipo de atividade. O
Departamento de Tecnologias marítimas e Transporte da Universidade Tecnologia de Delft (Delft
Universityof Technology) tem desenvolvido várias pesquisas nesta área como, por exemplo, aquelas
coordenadas pelos professores RudyNegenborn (TET-SP: Autonomousshipping in thePortof Rotterdam) e
Prof.dr. Fred van Keulen(SmartStructures). Tais estudos envolvem desde o desenvolvimento de sistemas
direcionados para o controle de operações especíﬁcas ao de sistemas complexos como os veículos
autônomos voltados para executar operações em águas profundas. A proposta apresentada neste
documento tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisa aplicada na utilização de sistemas ciberfísicos como auxílio na execução de operações marítimas. O estudo será desenvolvido pelo Prof.
Armando Sá Ribeiro Júnior em Estágio Doutoral na Universidade Tecnologia de Delft.Busca-se também a
partir deste programa a qualiﬁcação do proponente para atuar em linhas de pesquisas correlatas no
Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Engenharia de Resiliência e Gestão de Segurança para Sistema Sócio-Técnicos Complexos (STERNA)
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A complexidade dos sistemas sócio-técnicos contemporâneos tem sido reconhecida como uma
característica cada vez mais presente. Setores como a aviação, serviços de saúde, petroquímico,
geração e distribuição de energia, construção civil são tidos como exemplos de grande complexidade. O
trabalho em tais setores possui características como a incerteza, variabilidade, escassez de recursos,
rápida propagação de falhas, diversidade técnica, social e organizacional, e um grande número de
elementos em interações dinâmicas. Tais características, em conjunto com as pressões por eﬁciência e o
uso de tecnologias perigosas, com potencial para acidentes de grande impacto, têm despertado
crescente interesse industrial e acadêmico pelo uso de novas abordagens de gestão de sistemas sóciotécnicos complexos (SSC). Este projeto aborda meios para concepção, operação e avaliação de sistemas
sócio-tecnicos resilientes, nas dimensões proativa e reativa dos mesmos. Essa temática possui potencial
para inovações cientíﬁcas e tecnológicas, tendo em vista: a grande variedade de SSC; a
interdependências entre os SSC, implicando em problemas de grande escala e impacto na sociedade; e o
ritmo acelerado de inovações tecnológicas, especialmente as tecnologias da informação e comunicação
(TICs), com o aumento da complexidade dos sistemas sócio-técnicos. Este projeto será desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal da Bahia e Pontiﬁcia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul e a Norwegian University of Science and Technology para aprimoramentos
em ensino, pesquisa e extensão nas áreas de engenharia de resiliência, modelagem e gestão de
sistemas sócio-técnicos complexos, e uso TICs nos setores de construção civil, assistência à saúde,
exploração de petróleo e aviação. Este projeto (UTF-2017-CAPES- SIU/10007) já conta com recursos
aprovados pela CAPES e SIU (Norwegian Center for International Cooperation in Education). A
operacionalização do projeto será por meio de realização anual de disciplina de pós-graduação;
seminários para o público acadêmico e da indústria, para disseminação de conhecimento e
estabelecimento de novas parcerias; missões de trabalho de pesquisadores brasileiros à instituição
parceira, missões de estudo (doutorados sanduíche e pós-doutorados) de pesquisadores brasileiros à
instituição parceira; trabalhos de campo junto aos parceiros noruegueses e publicação conunta de
artigos em periódicos internacionais de alto impacto.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estratégias de controle via redes: abordagens no contexto Indústria 4.0
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O potencial inovador da internet das coisas (do inglês IoT) e da análise de grandes dados (do inglês Big
Data Analysis) tem sido amplamente reconhecido tanto no âmbito da academia, quanto da indústria. Por
sua vez, os sistemas de controle cumprem um papel importante na automação industrial uma vez que
parte signiﬁcativa dos processos é regulada por meio de sistemas de controle de malha fechada. O
avanço das redes industriais têm permitido a difusão de sistemas de controle que utilizam estas como
meio de comunicação, o que permite reduzir custos e integrar a informação. Por outro lado, sistemas de
controle via redes trazem novos desaﬁos se comparados aos sistemas de controle clássico a exemplo de
atraso variável e perda de pacotes. Por outro lado, o compartilhamento de informações permite a
tomada de novas ações, simpliﬁcando a incorporação de estratégias de controle avançado. Assim, o
problema de controle via redes na indústria 4.0 traz novos desaﬁos e janelas de oportunidade. Neste
cenário, o objetivo principal do projeto é conceber e desenvolver estratégias de controle via redestendo
em vista os desaﬁos e janelas de oportunidades que decorrem do conceito da indústria 4.0. Em
particular, será tratado o problema de controle via redes com atrasos variáveis e os potenciais benefícios
do compartilhamento de informações de múltiplas malhas. No contexto de desenvolvimento tecnológico
pretende-se desenvolver algoritmos de controle avançado para sistemas com atraso variável. Estes
algoritmos têm o potencial para melhorar o desempenho regulatório, assegurando estabilidade robusta
uma vez que os novos desaﬁos devem ser superados com o compartilhamento de informação. Desta
forma, é possível melhorar os índices de produção, garantindo uma operação segura a despeito das
incertezas inseridas pela rede.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Previsibilidade temporal em sistemas de tempo real multiprocessados
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022
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Descrição do Projeto
Propõe reforçar parceria com a Universidade de York (UK). Pesquisadores do PPGM sob coordenação do
Prof. George Lima,tem investigado o uso de arquiteturas computacionais multiprocessadas para suporte
a aplicações com restrições temporais. Tal tipo de arquitetura, apesar de oferecer maior poder de
processamento, impõe diﬁculdades quanto à previsibilidade temporal. Diversas unidades de
processamento compartilhando recursos de hardware causam interferências internas entre as mesmas,
gerando efeitos temporais anômalos. Por exemplo, trechos de código independentes, mesmo quando
executados em processadores distintos, podem interferir temporalmente um no outro. A memória cache
por eles compartilhada pode ter seu estado modiﬁcado em tempo de execução, provocando atrasos
imprevisíveis. O compartilhamento de barramentos de comunicação ou outras unidades de hardware,
possíveis migrações de trechos de código em execução e/ou preempções, frequentemente necessários
para aumentar o potencial de utilização da arquitetura, são fatores complicadores. Extrair modelos
representativos do comportamento temporal do sistema em tal cenário é um problema desaﬁador, o que
tem motivado intensas e recentes pesquisas na área. No contexto da Industria 4.0, sistemas com alto
poder de processamento são requeridos. Este é o caso de sistemas supervisórios e/ou de controle
baseados em aprendizado de máquina e/ou tratamento de imagens, típicos daqueles usados em
sistemas de auto-navegação, carros autônomos, monitoramento de tráfego etc. Os potenciais benefícios
do uso de sistemas multiprocessados nestes casos é clara. Entretanto, aumento de desempenho deve
ser acompanhado da necessária previsibilidade temporal. Uma ação num carro ou robô autônomo, por
exemplo, deve estar sujeita a prazos máximos de execução sob pena de causar prejuízos ﬁnanceiros ou
mesmo colocar vidas em risco. A Universidade de York é um dos mais destacados polos de pesquisa na
área de sistemas de tempo real. O grupo de pesquisa encarregado do tema tem produzido resultados de
destaque no que se refere ao desenvolvimento de técnicas e métodos para lidar com sistemas de tempo
real multiprocessados. Acredita-se que missões à esta instituição fortalecem os laços já existentes,
contribuindo de forma relevante ao presente projeto e à maior internacionalização do PPGM.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto Colaboração com KPLP - Industria 4.0 em colaboração com Karlshure Institute für Technologie,
University of Pennsylvania, University de Lisboa e Universidade do Porto.
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022
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Descrição do Projeto
O conceito de Industria 4.0 surgiu na Alemanha em 2012 e se apresenta como a Quarta Revolução
Industrial. O projeto propõe-se a integrar na automação industrial, um conjunto de tecnologias de
integração e compartilhamento de dados a exemplo de: Inteligência Artiﬁcial, Sistemas CibernéticosFísicos, rede de sensores, Internet das Coisas e Computação em Nuvem, etc. Trata-se da chamada
"Fábrica Inteligente". São seis princípios de projeto na Indústria 4.0. Esses princípios orientam as
empresas a identiﬁcarem e a implementarem os cenários previstos na Indústria 4.0. Interoperabilidade:
a habilidade dos Sistemas Cibernéticos-Físicos (suporte de peças, estações de montagem e produtos),
dos humanos e das Fábricas Inteligentes de se conectarem e se comunicarem entre si através da
Internet e da Computação em Nuvem. i) Virtualização: uma cópia virtual das Fábricas Inteligentes é
criada por sensores de dados interconectados (que monitoram processos físicos) com modelos de
plantas virtuais e modelos de simulação. ii) Descentralização: a habilidade dos Sistemas CibernéticosFísicos das Fábricas Inteligentes de tomarem decisões sem intervenção humana. iii) Capacidade em
Tempo Real: a capacidade de coletar e analisar dados e entregar conhecimento derivado dessas análises
imediatamente. iv) Orientação a Serviço: oferecimento dos serviços (dos Sistemas Cibernéticos-Físicos,
humanos ou das Indústrias Inteligentes) através da Computação em Nuvem. v) Modularidade: adaptação
ﬂexível das Fábricas Inteligentes para requisitos mutáveis através da reposição ou expansão de módulos
individuais. A Indústria 4.0 desponta como caminho natural para aumentar a competitividade do setor
por meio das tecnologias digitais. O presente projeto propõe-se a utilizar a expertise instalada no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia, nas áreas de
Sistemas Robóticos, Inteligência Artiﬁcial e Sistemas Embarcados para realizar projetos de
Internacionalização, em especial e suprir a lacuna presente no parque industrial brasileiro frente a
chamada Quarta Revolução Industrial.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto DaaS - Redes de Micro Veículos Aéreos, Autônomos e Colaborativos para Apoio a Indústria 4.0
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
MAV (Micro Air Vehicles) é o nome dado a UAV (Unmanned Aerial Vehicles) com características físicas
bastante reduzidas (e.g., peso, dimensões etc.), podendo ser controlados por sistemas computacionais
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embarcados e/ou por controle remoto. As características físicas e a manobrabilidade destes
equipamentos tornam possível o uso em tarefas nas quais UAV e aeronaves tripuladas são ineﬁcientes
ou inadequadas. Sensores embarcados nos MAV permitem adquirir diferentes tipos de dados, os quais
são transmitidos via rede e armazenados em sistemas supervisórios remotos para serem usados por
outros serviços/aplicações ou pelos próprios MAV na realização de missões. Quando grandes extensões
geográﬁcas são consideradas, os MAV oferecem apenas uma visão parcial do ambiente. Nesse cenário,
um grupo de MAV podem trabalhar de forma autônoma e colaborativa, devendo interagir entre si e agir
de forma coordenada para alcançar o objetivo de sua missão. Programar MAV autônomos e colaborativos
é um desaﬁo, face as diferentes adversidades: controle dos MAV face a condições climáticas; obstáculos
móveis; perda de conectividade entre MAV; restrições de energia dos MAV; necessidade de fusão e
correlação de dados de múltiplos MAV para que os mesmos possam tomar decisões em tempo real.
Redes de MAV autônomos e colaborativos encontram aplicações em diferentes setores da indústria, tais
como: monitoramento e controle pragas na agricultura; supervisão de linhas de transmissão na indústria
de energia; supervisão de estruturas na área de construção civil etc. Neste contexto, este projeto propõe
uma plataforma para execução de missões baseadas em redes de MAV autônomos e colaborativos. A
plataforma proposta representa uma instância de uma família de sistemas computacionais denominados
de CPS (Cyber-Physical Systems) – nova classe de sistemas distribuídos com: requisitos de
conﬁabilidade, segurança e tempo real; características heterogêneas em termos dos dispositivos
computacionais e canais de comunicação; e características dinâmicas em relação aos membros
participantes de uma computação, à ocorrência de falhas e à mobilidade. A proposição de protocolos,
mecanismos, middlewares de software e engenharia de sistema para a construção de CPS baseados em
redes de MAV autônomos e colaborativos representa um desaﬁo cientíﬁco e tecnológico multidisciplinar,
envolvendo áreas como redes de veiculares, redes de sensores, computação distribuída conﬁável,
robótica móvel, teoria de controle etc.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto MEDIC - Sistemas cibernéticos-físicos para a área de saúde
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Projeto é conduzido pelo grupo de pesq. do Lab. de Sistemas Distribuídos (LaSiD) da UFBA em parceria
com membros da Western University (Canadá), da University of Luxembourg, do Instit. de Saúde

Versão do Relatório: 0.25.0

205 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Coletiva da UFBA, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e
da Univ. Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A área de saúde passa por uma constante evolução, em
função da necessidade de garantir direitos sociais, do crescimento demográﬁco, da produção
exponencial do conhecimento, associados à necessidade permanente de incorporação tecnológica, além
do processo de globalização ﬁnanc. Assim, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm sido
aplicadas para melhorar a gestão, reduzir custos e ampliar o acesso aos serviços na área de saúde,
apoiar a prod. de medicamentos etc. O avanço da computação embarcada e das redes de comunicação
viabiliza a proposição de novos ambientes de TIC para área de saúde, compostos por sistemas
distribuídos complexos e de larga escala, denominados de CPS (Cyber-Physical Systems) – para os quais
o projeto ainda é um problema em aberto. Nos CPS, dispositivos embarcados e computadores de
propósito geral estão interligados em rede formando uma nova classe de sistemas automatizados, nos
quais a computação e os processos do mundo físico interagem e se inﬂuenciam mutuamente. Na saúde,
CPS são aplic. em diferentes contextos, por exemplo: MCPS (Medical CPS) usam redes de bio-sensores
para monitorar dados clínicos de pacientes, os quais podem ser coletados por sistemas de médicos
inteligentes, que executam algoritmos de análise e diagnóstico e podem, inclusive, utilizar redes de bioatuadores para regular a quantid. de medicação aplicada em um paciente. Em MCPS, os bio-dispositivos
podem usar redes sem ﬁo, permitindo a mobilidade dos pacientes e facilitando a integração com outros
sistemas; Laços de automação podem ser implementados, integrando MCPS a HCPS (Healthcare CPS),
por exemplo, permitindo combinar as informações clínic. de uma série de pacientes com informações de
contexto (e.g., localização geográﬁca, temperatura do ambiente etc.) para realizar diagnósticos e
intervenções mais precisas nos cuidados a saúde do cidadão e, inclusive, ajudar as políticas públ. de
saúde. Este proj. tem como objetivo enfrentar o desaﬁo de implementação e avaliação de infraestruturas
de CPS que suportem, de forma escalável, interoperável e conﬁável, a execução de aplicações
distribuídos para a área de saúde
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto Petróleo 4.0 - Aplicação de Controle Avançado na Indústria de Petróleo utilizando Técnicas e
Conceitos da Indústria 4.0
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A automação presente nos poços de elevação artiﬁcial, ou seja, o monitoramento e atuação nos
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processos, atualmente se resume na utilização de controladores lógicos programáveis e inversores de
frequência. Estes equipamentos possuem uma limitação de hardwares/ﬁrmwares, com baixa velocidade
de comunicação e/ou comunicação assíncrona, bem como um baixo poder de processamento. De forma
geral, isso impossibilita a inserção dos novos modelos matemáticos complexos presentes nas técnicas
de controle avançado, da mesma forma que prejudica a sua participação nos sistemas modulares e nas
redes computacionais características da Indústria 4.0. De fato, a realidade do campo da extração de
petróleo é impulsionadora para a pesquisa o desenvolvimento nesta área. Neste contexto, o presente
projeto tem como objetivo o intercâmbio de conhecimento consoante ao uso de técnicas de controle
avançado em equipamentos do setor petrolífero, aderentes às novas tecnologias presentes no cotidiano
da indústria 4.0. Para tanto, serão realizadas missões para assimilação de conhecimento em instituições
parceiras já a frente do conhecimento na área discutida.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Transferência de Tecnologia do PROFNIT
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

30/06/2022

Descrição do Projeto
O tema do projeto é a transferência da boa ciência para a sociedade gerando inovação através do
aumento da maturidade tecnológica (TRL – technologic readiness level). No Brasil, este aspecto torna-se
vital dada a sua soberania nacional sobre biodiversidade, aquíferos, energias limpas, alimentos, e outros
desaﬁos da humanidade, que requerem desenvolvimento sustentável e focado em tecnologias de
automação, troca eﬁciente de dados em tempo real, internet das coisas e da utilização da “nuvem”. Um
dos grandes problemas do Brasil é a interação e ﬁnanciamento da parceria academia-empresa,
prejudicando o amadurecimento tecnológico do TRL1 (ideia) até ao TR 9 (produtos e processos no
mercado gerando inovação). Em consequência, sua balança comercial é altamente negativa em alta e
média alta tecnologia e em bens industrializados. No entanto, a maturidade tecnológica TRL3 (número
de publicações, fator de impacto e citações) está avançada no Brasil, com alto percentual dos artigos
indexados mundiais. A UFBA tem posição de destaque, mostrando alto potencial. O TRL4 (propriedade
industrial) e o TRL5 (propriedade industrial em cotitularidade com empresa) ainda estão sendo
trabalhados no Brasil e na UFBA, no entanto os indicadores de inovação do RUF já demonstram alto
potencial da UFBA e do Brasil. Os TRL6, TRL7 e TRL8 usualmente necessitam de empresas e de parcerias
e projetos conjuntos, sendo um dos objetivos deste projeto. Assim, o Brasil e a UFBA têm altíssimo
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potencial de, através diálogo academia-empresa, com o apoio governamental, aumentarem a
maturidade de suas tecnologias. Este processo se denomina usualmente de TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. Este projeto visa a interação internacional de troca de experiências e competências com
países com histórias de sucesso, apesar de seus tecidos sociais serem bem diversos do Brasil. Visa
também o aprendizado com histórias internacionais de sucesso e fracasso, e adaptando-as para um
mundo regido pela Industria 4.0 no contexto brasileiro. O perﬁl dos alunos do PROFNIT é de 40% de
governo e sistema S, 30% de empresa e 30% da academia, concretizando a junção da tripla hélice
essencial para o aumento de maturidade e para a identiﬁcação e concretização de parcerias que é
essencial à Industria 4.0. Os docentes e alunos do PROFNIT (www.profnit.org.br ou www.profnit.ufba.br)
são a equipe deste projeto. A homepage nacional do PROFNIT é acessada por vários países,
demonstrando o interesse internacional.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2019

2

R$ 31.578,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

2

R$ 31.578,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Inovação e sustentabilidade dos sistemas alimentares no contexto global: prioridade
para resolução de problemas sociais, econômicos e ambientais
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alemanha
Argentina
Canadá
Colômbia
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
México
Portugal

Justiﬁcativa de escolha do tema
Nas últimas décadas, houve o aumento da procura de alimentos originado pela explosão demográﬁca,
perdas de 1/3 da produção, crises energéticas, globalização, urbanização, envelhecimento populacional,
poluição ambiental, entre outros, comprometeram a sustentabilidade dos sistemas alimentares.
Sustentabilidade e desenvolvimento, em grande parte do mundo, ainda não são pensados de forma
integrada; o que diﬁculta a realização de projetos inovadores de médio e longo prazos. A meta da Cúpula
Mundial da Alimentação (1996) de redução de 50% da fome mundial até 2015 ainda não foi cumprida,
apesar de 25 países a terem alcançado. Em 2014, o Brasil atingiu o mínimo de 5,5% da população com
desnutrição severa e saiu do mapa mundial da fome. Entre 2015 e 2016, o número de pessoas no
mundo afetadas pela fome voltou a aumentar (35%=108 milhões). Em paralelo, há 600 milhões de
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obesas e 1900 bilhões com sobrepeso. Com base neste paradoxo e numa população mundial próxima a
10 bilhões em 2050 (83 milhões/ano concentrados nos países mais pobres), a produção de alimentos
deve ao menos dobrar. Conforme diretrizes da Agenda 2030/ONU, para alcançar este desaﬁo, é
necessário a implementação de sistemas alimentares inovadores e sustentáveis que garantam alimentos
nutritivos e seguros, acessíveis, geradores de rendimento, resilientes e benéﬁcos ao meio ambiente.
Sistemas alimentares envolvem as etapas de cultivo, colheita/abate, processamento, embalagem,
armazenamento, distribuição, comercialização, consumo e saúde, com dimensões política, tecnológica,
econômica, sociocultural e ambiental. Os sistemas alimentares da agricultura tradicional, que ocupa 75%
das regiões temperadas e tropicais do mundo, e a produtividade associada ao uso indiscriminado de
produtos químicos, adubos, água, energia e alto custo ambiental, assim como as perdas da produção,
deverão ser aprimorados. A agricultura familiar e sistemas cooperativos têm se destacado como
alternativas, bem como a produção biotecnológica, superalimentos, novos alimentos, materiais
biodegradáveis, uso de descarte e resíduos, entre outros. Neste contexto, o objetivo da proposta é
aprimorar conhecimentos na área de sistemas alimentares inovadores e sustentáveis por meio de ações
de internacionalização e fortalecimento de 5 programas de pós-graduação e vários grupos de pesquisa
com aprox. 25 instituições de 11 países, resultando em maior reconhecimento cientíﬁco e resolução de
problemas regionais, nacionais e internacionais.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Consolidar e planejar estratégias de inovação e internacionalização da área de controle de qualidade e
desenvolvimento de produtos e processos de alimentos, bebidas, matérias-primas e correlatos
Descrição
O Brasil lidera o agronegócio em nível mundial, e apesar da crise brasileira, o PIB do agronegócio
cresceu 13 % em 2017, frente a 1,0 % do nacional. Para elevar a capacidade produtiva do agronegócio
da Bahia até 2030, estão entre as metas duplicar a produção agropecuária e as exportações, elevar a
renda dos agricultores familiares, aumentar a produtividade em 30%. Alinhados com a agenda 2030 da
ONU, as estratégias do país e estadual colocam o agronegócio e os sistemas alimentares como
prioritários para resolver questões sociais, econômicas e ambiental. Os mais recentes debates nacionais
e mundial têm centrado os pontos de partida e chegada do ideal de desenvolvimento nas pessoas, e a
capacitação técnico-cientíﬁca e inovação são essenciais para qualquer plano estratégico sustentável. Na
Bahia, as limitações técnico-cientíﬁcas começam a ser enfrentadas com esforços conjuntos de
cooperação local, nacional e principalmente internacional. Neste sentido é necessário intensiﬁcar as
ações de internacionalização e, ao mesmo tempo, incrementar, ampliar, e capacitar à base técnicocientíﬁca dos setores relacionados ao controle de qualidade e desenvolvimento de produtos e processos
de alimentos, bebidas, matérias-primas e correlatos. Neste sentido, busca-se: -Estimular a formação de
redes internacionais visando aprimorar e consolidar a qualidade da produção acadêmica das linhas de
pesquisa do programa PGALi e de outros programas da instituição relacionadas a sistemas alimentares
inovadores e sustentáveis; -Aprimorar os sistemas de proteção da propriedade intelectual e de
transferência de tecnologias sociais da área; -Desenvolver novas metodologias para o planejamento
experimental, monitoramento e tratamento de dados, visando o controle de qualidade de produtos e
processos da área; -Determinar compostos ativos e contaminantes em alimentos, buscando avaliar por
um lado os benefícios a saúde e por outro o risco de exposição da população; -Desenvolver novos
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produtos a partir de matérias primas convencionais e alternativas e avaliar a estabilidade durante
armazenamento; -Aproveitar racionalmente descartes regionais para o desenvolvimento de novos
produtos, agregando valor a diferentes cadeias produtivas; -Monitorar processos e bioprocessos para
obtenção de novos produtos, superalimentos e alimentos funcionais ou nutracêuticos; -Implantar e
consolidar internacionalmente o curso de doutorado no programa de pós-graduação de Ciência de
Alimentos
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

6

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2021

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5
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Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

1

4

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

12

4

Objetivo
Desenvolver estratégias analíticas para determinação e análise de especiação de nutrientes e
contaminantes em alimentos e bebidas e no controle de processos
Descrição
Os constituintes de uma matriz alimentícia podem restaurar ou daniﬁcar qualquer atividade biológica. A
determinação de compostos nutrientes ou ativos e contaminantes orgânicos e inorgânicos em matrizes
alimentícias sempre se mostrou com um dos principais problemas da química analítica. Sendo assim,
diversos procedimentos têm sido desenvolvidos com o intuito de minimizar os efeitos de matriz, diminuir
limite de detecção, entre outros,garantindo a precisão, exatidão, e ampliaçãoda faixa de aplicação das
técnicas mais comumente empregadas.As demandas pela análise de especiação são crescentes, como
no controle de produtos e processos da indústria alimentícia, biomédica e farmacêutica. Assim, é preciso
um entendimento melhor da relação entre os compostos micronutrientes e por outro os contaminantes,
e os efeitos sobre a saúde humana, de modo que possa ocorrer uma avaliação de risco mais exata.
Neste contexto, pretende-se consolidar estudos colaborativos multipaíses visando: -Determinar e
proceder avaliação de riscos de contaminantes orgânicos em alimentos de origem animal e vegetal; Desenvolver estudos para hifenização e acoplamento de técnicas analíticas visando estudos de
especiação e de compostos bioativos; -Estudar novos ferramentas quimiométricas disponíveis para
tratamento e interpretação de resultados de análise multivariada; -Viabilizar o aprendizado de docentes
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e discentes nas modernas técnicas de análise e calibração multivariada (Quimiometria); -Determinação e
análise de especiação de metais e metaloides em medicamentos e suplementos alimentar; -Estabelecer
estratégias analíticas automatizadas visando a quantiﬁcação de espécies orgânicas e inorgânicas em
matrizes com alta sensibilidade, visando contribuir para uma revisão dos limites máximos permitidos
para contaminantes em alimentos e bebidas. -Promover a síntese de nanomateriais visando aplicação
em processos químicos, nutricionais, farmacêuticos e veterinários; -Estabelecer o aprendizado de
docentes e discentes em técnicas hifenizadas visando estudos de especiação química de elementos
tóxicos em medicamentos, nutracêuticos e polivitamínicos; -Promover estudos de biodisponibilidade e
bioacessibilidade de nutrientes em alimentos de origem vegetal e animal; -Promover o desenvolvimento
de sensores para a determinação de espécies orgânicas e inorgânicas em matrizes alimentares.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

6

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5

2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

12

Objetivo
Desenvolver estudos multipaíses sobre sistemas alimentares, enfocando sustentabilidade e saúde
Descrição
A temática da produção, distribuição, acesso e utilização dos alimentos, encerrada no conceito de
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) compreende interesse em âmbito mundial, dada a necessidade
de promover o Direito Humano à Alimentação Adequada e soberania alimentar nas diferentes nações.
Todavia, para além de constituir comida e nutrientes, é fato que os alimentos envolvem questões de
poder econômico, em um mundo marcado pela desigualdade social e que vive um período de transição
nutricional. Deste modo, o estudo dos diferentes elementos envolvidos nos sistemas alimentares, nas
formas de acesso e utilização dos alimentos, nas condições de saúde da população e nas estratégias de
intervenções associadas compreendem o escopo de interesse. Nesta perspectiva, busca-se estabelecer
trabalhos cooperativos, no âmbito internacional, compreendendo conhecimentos sobre: -Metodologias e
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avaliação de políticas públicas em saúde, alimentação, nutrição e segurança alimentar e nutricional; Cadeias de produção e distribuição de alimentos, controle de qualidade e inovação tecnológica; Tecnologias e inovações sociais na produção, conservação e sistemas de abastecimento de alimentos; Práticas alimentares, culturas e patrimônios alimentares locais e globais; -Programas voltados à
produção de alimentos e ao desenvolvimento sustentável, em espaços amplos e em territórios
especíﬁcos; -Intervenção nutricional e inovação terapêutica em doenças crônicas, infecciosas e
carenciais nos diferentes ciclos de vida; e -Formação de redes institucionais e de cooperação
internacional orientadas para estudos multidisciplinares sobre alimentos, atuando no ensino, na pesquisa
e na extensão. Neste movimento, considera-se que o compartilhamento de experiências e os novos
conhecimentos gerados, para os diferentes temas abarcados, possam fortalecer os grupos de trabalho e
as instituições envolvidas e subsidiar a formulação e o planejamento futuro, auxiliando a tomada de
decisão dos governos e a promoção de direitos da sociedade civil.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

5

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 06/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
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projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Meta 2º
Ano

Meta Final

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados 1

2

5

Quantitativo Número de projetos e Programas apoiados 1

2

4

Tipo

Indicador

Situação Atual

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

12

Objetivo
Fortalecer a transferência de tecnologia a sociedade na área de sistemas alimentares por meio da
proteção da propriedade intelectual individual e coletiva
Descrição
Nas economias avançadas a inovação ocorre principalmente na indústria. No Brasil, há preponderância
do setor público na pesquisa,devidoforte relação com as atividades acadêmicas, principalmente das
universidades públicas,reconhecidas como centros de excelência em pesquisa no país. Porém, para que
o conhecimento acadêmico possa ser efetivamente útil ao desenvolvimento é necessário que exista uma
disposição à cooperação entre setor privado produtivo e universidade, visando transformar
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conhecimento em riqueza. A transferência de tecnologia oriunda da proteção da propriedade
intelectual/PI individual (patente, marcas, entre outras) e coletiva (indicação geográﬁca/IG) surge como
uma alternativa rápida para a inovação industrial e do setor produtivo organizado coletivamente,
aproveitando assim o potencial existente nas universidades.Os direitos de PI são uma ferramenta
poderosa para criar valor e transferir conhecimento, que deve ser bem gerenciado para a sociedade
obter lucros. A França tem mais de 15.000 patentes residentes e 600 IGsconcedidas. Somente as
IGsrepresentam um volume de negócios superior a 20 milhões de euros/ano, envolvendo
aproximadamente 150 mil propriedades. A CE detém mais de 110.000 patentes e 5000 IGs registradas
nos diversos países do bloco europeu.OINPI concedeuaproximadamente5000 patentes e 50IGs no
Brasil.Países emergentesque apresentam uma base industrial em desenvolvimento e um IDH médio,
começam a reconhecer que tanto a propriedade intelectual individual como a coletivaprotegidas são prérequisitos para garantir a autonomia e o desenvolvimento tecnológico e social. O CIRAD/França, centro
de pesquisa agronômica e de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável das regiões
tropicais e mediterrâneas,vem apoiando váriospaíses emergentes em iniciativas relacionadas a PI.
Oestabelecimento de parceria com este centro possibilitará exercitar reﬂexões sobre a governança da
PImultipaísesfortalecendo a massa crítica nacional sobre o tema.Neste sentido, pretende-se estabelecer
parceria com este centro no sentido de identiﬁcar os modos de valoração de uma invenção acadêmica e
da parceria com o setor produtivo, assim como dimensionar o potencial das indicações geográﬁcas do
estado da Bahia para promover e proteger as habilidades e know-howtradicionais, ampliar o acesso aos
mercados e fortalecer o desenvolvimento rural, além de servir como um instrumento de conservação da
biodiversidade.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

5

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5

2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

12

Objetivo
Implementar estratégias sustentáveis de internacionalização da área de produção animal e derivados:
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com enfoque na genética, dieta alimentar, bioativos e novos produtos para a alimentação humana
Descrição
O setor pecuário tornou-se um dos subsetores agrícolas de desenvolvimento mais rápido, exercendo
uma pressão substancial sobre os recursos naturais, bem como sobre as práticas de produção animal.
Para se tornarem competitivos frente ao mercado internacional, os produtores brasileiros precisam ter à
sua disponibilidade tecnologias capazes de reduzir os custos de produção, elevando a eﬁciência de
produção e qualidade dos produtos para uma maior competitividade por mercados exigentes como a
União Europeia, China e Japão. Isso só será possível a medida que se eleve a experiência internacional
dos agentes envolvidos em todos os elos da cadeia da produção animal, para que se possa, além de
conhecer tecnologias empregadas nas propriedades rurais de elevada eﬁciência, competir com o amplo
mercado consumidor internacional através da produção de alimentos saudáveis e com produção ética e
ambientalmente correta. Ainda, a criação animal com foco em produzir alimentos com um maior teor de
moléculas benéﬁcas para a saúde humana é uma constante em pesquisas que trabalham na fronteira do
conhecimento. Portanto, há a necessidade de promover parcerias em pesquisa para a integração da
cadeia de produção animal com a indústria alimentícia e farmacêutica, agregando valor ao agronegócio.
Destaca-se, abaixo, outras justiﬁcativas para a execução deste projeto: -Aprimorar metodologias para
avaliar e determinar o limite ﬁsiológico de incremento de compostos bioativos no leite, carne e
derivados; -Capacitar no exterior, docentes e discentes de doutorado nas áreas de análise e inspeção de
carne e derivados; -Consolidar parcerias internacionais voltadas para a condução de projetos para a
manipulação da biohidrogenaçãoruminal visando um aumento no teor de CLA na carne de ruminantes; Desenvolver metodologias para avaliar e determinar o limite ﬁsiológico de incremento de compostos
bioativos no leite, carne e derivados; -Desenvolver formulações nutracêuticas não comercializadas no
Brasil; -Integrar projetos nas áreas de forragicultura, nutrição e produção animal, genética e
melhoramento animal, análises e qualidade de leite e carne e etnozootecnia com uma produção
sustentável de alimentação animal; -Desenvolver projetos de criação da cadeia leiteira sustentável de
asininos como alternativa a pequenos produtores rurais; -Fomentar projetos na área de Extensão Rural
na integração Campo e na Universidade.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

13

6

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022
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Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

5

14

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

5

2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

4

13

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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4

12

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE

4

Justiﬁcativa
O PPGANS tem como linha de pesquisa principal a Segurança Alimentar e Nutricional, com diferentes
dimensões em alimentos, alimentação e nutrição, desde a produção primária, o abastecimento, até a
utilização biológica de nutrientes e a inter-relação entre ambiente, saúde e doença, compondo um
quadro interdisciplinar que integra várias áreas do conhecimento. Tem quatro linhas de pesquisa:
Epidemiologia dos Distúrbios Nutricionais e Políticas Públicas; Vigilância de Alimentos e Saúde;
Alimentação, Nutrição e Cultura; e Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição. Busca-se, com esta
proposta, consolidar as pesquisas em parceria e o intercâmbio internacional de docentes, discentes e
técnicos, promovendo a excelência acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão. A cooperação com
instituições estrangeiras visa fortalecer e ampliar redes de cooperação cientíﬁca internacional, aumentar
a produção cientíﬁca qualiﬁcada e o intercâmbio bilateral.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS

5

Justiﬁcativa
O PosVet, implantado em 1999, mantêm o objetivo de atender a demanda por formação de recursos
humanos no ensino de pós-graduação para exercer pesquisa básica e aplicada, notadamente nas áreas
de doenças infecciosas e parasitárias; patologia, clínica e cirurgia; inspeção de carne, leite e derivados; e
produtos e processos biotecnológicos. Atualmente, o Programa dispõe de oito bolsistas de produtividade
e o corpo docente qualiﬁcado têm comprovada trajetória e produção em temas relacionados à
hematologia veterinária, anestesiologia veterinária, oftalmologia veterinária, ortopedia veterinária,
oncologia veterinária, imunopatologia veterinária, intervenção terapêutica farmacológica e/ou
nutracêutico-dietética em animais de companhia, plantas tóxicas e medicinais de interesse veterinário,
melhoramento genético, desenvolvimento e aplicações de biomateriais, e tecnologia de leite e carne.
Estas linhas serão consolidadas e inovadas com as ações de internacionalização previstas nesta
proposta.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIA DE ALIMENTOS

4

Justiﬁcativa
O PGALi, implantado em 2006 na grande área de Ciência Agrárias, tem como objetivo desenvolver ações
prioritárias para contribuir no desenvolvimento e formação de proﬁssionais habilitados à promoção,
avanço e inovação do conhecimento cientíﬁco e tecnológico. As atividades das linhas de pesquisa de
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Controle de Qualidade de Alimentos e Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Processos, são
implementadas por 8 grupos de pesquisa. Apesar da interface com o agronegócio, onde o Brasil tem
reconhecimento internacional, e de vários projetos implementados no programa (FAPESB, FUNDECI,
CNPQ, CAPES, INCT, MCTIC, CONICET), o estabelecimento de intercâmbios internacionais, principalmente
de mobilidade discente, ainda encontra restrições por não possuir curso de doutorado, previsto para
implantação em 2018. Neste contexto, a presente proposta oferece oportunidade de consolidação das
parcerias internacionais existentes e estabelecimento de novas colaborações e parcerias internas e
externas.
PPG

Nota da Quadrienal

QUÍMICA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Química participará deste projeto através da linha de Química de
Alimentos. Esta linha é uma das mais produtivas do programa, mediante formação de recursos humanos
e também artigos publicados. No âmbito das atividades de Química de Alimentos vários, grandes
projetos têm sido estabelecidos incluindo três projetos PRONEX-FAPESB-CNPq. A proposta contempla
atividades em universidades internacionais com as quais o grupo já mantém colaborações visando a
ampliar e consolidar as cooperações e parcerias bilaterais.
PPG

Nota da Quadrienal

Zootecnia

4

Justiﬁcativa
O PPGZ, iniciado em 2011 com Conceito 4 nos níveis de Mestrado e Doutorado, conta com um corpo
docente qualiﬁcado, com doutorado ou experiência em pós-doutoramento no exterior (Alemanha,
Estados Unidos, Espanha e Holanda), comprovada pelo número de pesquisadores que possuem bolsa de
Produtividade em Pesquisa do CNPq. O PPGZ tem como objetivo a formação de recursos humanos nas
três linhas de pesquisa: Melhoramento Animal, Produção de Monogástricos e Aquicultura, e Produção de
Ruminantes e Forragicultura. O PPGZ possui parcerias internacionais devido a atuações pontuais de
alguns docentes, contudo, a presente proposta oferece a oportunidade de consolidação das parcerias
existentes e, principalmente, do estabelecimento de novas colaborações. A colaboração entre programas
dentro e fora da UFBA, voltados para o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares e inovadoras,
favorecerá o fortalecimento dos Programas e da instituição.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento de estratégias analíticas para determinação e análise de especiação de nutrientes e
contaminantes em alimentos, bebidas e controle de processos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022
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Descrição do Projeto
Este projeto visa intensiﬁcar ações com parcerias internacionais para a consolidação do desenvolvimento
de estratégias analíticas de análise de especiação de nutrientes e contaminantes em alimentos e
bebidas, associadas também ao controle de processos, com interface direta com 5 programas de pósgraduações e vários grupos de pesquisa da UFBA relacionados aos sistemas alimentares. As ciências
químicas no Brasil estão crescendo rapidamente e sendo um dos principais suportes para o contínuo
avanço do país, com enfoque no desenvolvimento de métodos analíticos mais precisos, exatos, robustos,
e multicomponentes, associados a inovações na instrumentação, quimiometria, para o controle de
processos de alimentos, energético e ambiental. O Brasil é um grande player mundial na produção de
alimentos e energia. As áreas de agricultura, agropecuária e alimentação são criticamente dependentes
das ciências analíticas para a análise de matrizes de origem vegetal, animal, microbiana, envolvendo
alimentos, solo, água, meio ambiente, e também para segurança alimentar. O comércio internacional é
cada vez mais regulado e a legislação é baseada na presença de nutrientes e micronutrientes essenciais
desejáveis e contaminantes orgânicos e inorgânicos indesejáveis.A proposta contempla doutoramentos
sanduíches nas áreas de química e análise de alimentos, e de controle de processos ou bioprocessos
ligados a produção e processamento de alimentos, bebidas, matérias-primas e correlatos, envolvendo
diferentes estratégias inovadoras para a determinação desses constituintes. Para a implementações
destas ações de internacionalização necessita-se de doutoramentos sanduíches, missões de trabalho no
exterior, assim como professor residente no exterior que permaneça como visitante no Brasil. O Instituto
de Química da UFBA e as Universidade do Porto (Portugal), Universidade das Ilhas Baleares, e
Universidade de Santiago de Compostela(Espanha) têm tradicionalmente desenvolvido vários projetos
em parceria, incluindo dois CAPES-GRICES e CAPES-FCT e mais recentemente um projeto FAPESB. Vários
projetos foram desenvolvidos, envolvendo doutorado sanduíche e missões de trabalho, co-tutela, que
resultaram em um número signiﬁcativo de artigos cientíﬁcos publicados resultantes destas parcerias.
Assim, pretende-se expandir estudos envolvendo também outras unidades da UFBA.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento de estudos multipaíses sobre sistemas alimentares com enfoque na sustentabilidade e
saúde
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022
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Descrição do Projeto
Este projeto visa implementar ações de capacitação, associadas a ampliação e consolidação de parcerias
para o desenvolvimento de estudos multipaíses sobre sistemas alimentares com enfoque na
sustentabilidade e saúde, envolvendo docentes e discentes de 5 programas de pós-graduações e vários
grupos de pesquisa da UFBA relacionados aos sistemas alimentares. O estilo de vida e políticas sociais e
econômicas vêm impactando de múltiplas formas o ambiente e o comportamento humano, aumentando
os riscos à saúde. Na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, as questões da disponibilidade e
utilização dos alimentos são muito sensíveis a todas estas mudanças, desde: produção, acesso,
consumo, e aproveitamento biológico dos nutrientes, e uso terapêutico dos nutrientes e bioativos.
Salienta-se, ainda, que a produção, a oferta e o acesso a alimentos de qualidade compreendem temas
de interesse estratégico, em nível global, associando dimensões política, econômica, social e sanitária.
Outrossim, a questão alimentar e nutricional é impactada e impacta os recursos naturais disponíveis,
com reﬂexos na situação de saúde e nutrição de todos, e prejuízos ao meio ambiente. Deste modo,
desenvolver o tema proposto implica em uma abordagem interdisciplinar em torno de alguns dos
objetivos do milênio, particularmente aqueles que se referem a acabar com a miséria e a fome e
promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Neste contexto, a proposta contempla
doutoramentos sanduíches e capacitação em cursos de curta duração ou “summer/winterschools”, ou
auxílios para participação em cursos a distância (MOOCsetc) para discentes nas áreas de: Epidemiologia
dos Distúrbios Nutricionais e Políticas Públicas; Vigilância de Alimentos e Saúde; Alimentação, Nutrição e
Cultura; e Bases Experimentais e Clínicas da Nutrição.Nestas áreas, solicita-se também a capacitação de
docentes como visitantes sênior e junior no exterior. Estas ações serão realizadas em 9 instituições com
as quais já se tem parcerias estabelecidas nas áreas: Sorbonne Paris I (Centro Europeu de Sociologia e
Ciências Políticas – CESSP - França); Sorbone François Rabelais (França);Universidade de Barcelona
(Espanha); Universidade de Córdoba e Instituto de Óleos e Azeites(Espanha); London School, SOAS,
Nottingham Worcester (Inglaterra);Instituto Max Rubner (Alemanha); Universidade de Nova York
(Estados Unidos); Universidade de Montreal (Canada); e Universidade de Cartagena (Colômbia).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estratégias de inovação e internacionalização das linhas de pesquisa de controle de qualidade, inovação
e desenvolvimento de produtos e processos de alimentos, bebidas, matérias-primas e correlatos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022
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Descrição do Projeto
Este projeto visa intensiﬁcar ações de internacionalização por meio da consolidação, ampliação, e
capacitação de discentes e docentes das linhas de pesquisa de Controle de Qualidade de Alimentos, e
Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Processos do programa de Pós-graduação em Ciência de
Alimentos/PGALi, com interface direta com 4 outros programas e vários grupos de pesquisa da UFBA
relacionados aos sistemas alimentares. Apesar da inserção externa do Brasil na área, a
internacionalização, e principalmente a mobilidade discente, encontraram restrições pelo Programa não
ter o doutorado. O APCN foi submetido a CAPES em 2017 com perspectivas de implantação em 2018, e
está proposta envolvendo 11 ações bilaterais com 6 países contribuirá para sua consolidação, como
também de outros programas e grupos de pesquisa da instituição. A proposta contempla 5
doutoramentos sanduíches nas áreas de: qualidade e inovação de cacau e chocolate no CIRAD/FR;
contaminantes em alimentos termicamente processados na Universidade at Buﬀalo/US; matrizes não
convencionais (algas, insetos, descartes e resíduos) como fontes de nutrientes e novos produtos na
Università di Milano/IT; caraterização estrutural e funcional de produtos tradicionais baianos na The
University British Columbia/CA; e nanobioparticulas e nanobiocompositos de amido no CERMAV/FR.
Solicita-se também a capacitação de 3 docentes do PGALi como visitantes sênior no exterior (CIRAD/FR,
Universidade do Quebec/CA, e University of Florence/IT). Apesar de 50% dos 16 docentes terem
realizado atividades internacionais no doutoramento, somente um realizou pós-doutoramento no
exterior. Adicionalmente pretende-se atrair do exterior um pesquisador visitante na área de cacau e
chocolate (FR), um pós-doutorado e um jovem talento do exterior (FR, ES, AR). Um projeto PVE/CNPQ
com a Universidade do Porto está em andamento e perspectivas de continuidade, e pretende-se
formalizar a co-tutela dos doutorandos dos 5 Programas de pós-graduações envolvidos. Apesar da
equipe formada possuir signiﬁcativa experiência em temas relacionados aos sistemas alimentares, a
consolidação de parcerias compartilhadas permitirá fortalecer e aperfeiçoar a colaboração internacional,
mobilizando competências em ciência, tecnologia e inovação com diversos países, contribuindo assim
com a troca de conhecimentos, qualiﬁcação de recursos humanos e promoção do desenvolvimento
sustentável para resolução de problemas sociais, econômicos e ambientais.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estratégias sustentáveis de internacionalização área de produção animal e derivados, com foco no
manejo alimentar, produção de compostos bioativos e novos produtos para a alimentação humana
Início do Projeto
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31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto visa intensiﬁcar ações de internacionalização por meio da consolidação, ampliação, e
capacitação de discentes e docentes das pesquisas sobre produção de leite asinino e derivados e
nutrição de ruminantes para a produção de leite e carne dos programas de Pós-graduação em Zootecnia
e Pós-Graduação em Ciência Animal no Trópicos, com interface direta com 3 outros programas e vários
grupos de pesquisa da UFBA relacionados à produção e qualidade de alimentos para humanos. Pesquisas
recentes nessas áreas ainda são pouco representativas na UFBA, e algumas linhas de pesquisa são
incipientes no Brasil. A internacionalização seria muito importante tanto para melhorar a qualidade das
pesquisas e artigos publicados, quanto para aumentar a qualidade do aprendizado dos discentes. Ainda,
alavancar pesquisas inicias que, por um motivo ou outro, podem ser descontinuadas sem um possível
fortalecimento com parcerias internacionais. Contemplam-se 5 doutoramentos sanduíches nas áreas de
qualidade de leite e carne, produção de leite asinino e nutrição de ruminantes. Ainda, capacitação de 3
docentes visitantes sênior no exterior. A condução de projetos de pesquisa com colaboração
internacional e execução de cursos de curta duração auxiliarão, tanto discentes quanto docentes, na
atualização de pesquisas recentes e de qualidade internacional, propiciando um aumento na qualidade
do aprendizado e da publicação de dados de pesquisa.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Fortalecimento, cooperação e transferência de tecnologia à sociedade na área de sistemas alimentares
por meio da proteção da propriedade intelectual individual e coletiva
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A contribuição das universidades públicas para a evolução da pesquisa no Brasil é inegável.
Recentemente, face às profundas transformações estruturais da economia mundial, as universidades e
institutos públicos de pesquisa do país têm sido questionados quanto a transferência de tecnologia a
sociedade. Essa realidade trouxe a necessidade de reﬂexões sobre a missão dos institutos públicos, e do
papel e o alcance da transferência de tecnologia, para garantir que os resultados da pesquisa alcancem
seus potenciais beneﬁciários. Estas instituições precisam se reposicionar no sistema de ciência,
tecnologia e inovação, atuando com competências que vão além da pesquisa, intensiﬁcando suas
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interações com instituições que detém competências de mercado. Neste sentido, a presente proposta
visa fortalecer as ações de inovação, associadas a reestruturação de grupos de pesquisa e Programas de
Pós-graduação da UFBA que atuam na área de sistemas alimentares, envolvendo todas as ações
internacionais previstas no tema geral, com enfoque no estabelecimento de parceria efetiva e
consolidada com o CIRAD que é um estabelecimento público de caráter industrial e comercial da França
(trazer pós-doutorados), para atividades de capacitação, pesq. ou docência, visando: identiﬁcar janelas
de oportunidades e de valoração de uma invenção;Identiﬁcar janelas de oportunidades, restauração e
fortalecimento da área de sistemas alimentares na UFBA; Sensibilizar estruturas de pesq. para a
valorização da pesquisa e exploração comercial potencial da inovação de seus laboratórios;Conscientizar
os diversos atores sobre as diferentes formas e processos de valorização e exploração comercial dos
resultados;Dimensionar o estabelecimento de parcerias universidade-empresa, envolvendo as principais
apostas em cada etapa da sua implementação, desde inicial a fase de inicial;Avaliar as estratégias de
proteção comercial associada a transferência de tecnologia;Dimensionar o potencial das indicações
geográﬁcas do estado da Bahia visando promover e proteger as habilidades e know-how tradicionais,
ampliar o acesso aos mercados e fortalecer o desenvolvimento rural;Conhecer as técnicas de avaliação
do mercado e o valor ﬁnanceiro de uma tecnologia;Identiﬁcar os fatores condicionantes dos modelos de
gestão institucional, planejamento e desenvolv. de ações de PD&I no processo de transfer.
tecnológica;Fortalecer a massa crítica sobre o papel dos inst. públicos de pesq. para a inovação dos
sistemas alimentares.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

5

R$ 78.945,00

2020

3

R$ 47.367,00

2021

3

R$ 47.367,00

2022

2

R$ 31.578,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
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Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

6

R$ 242.870,40

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

4

R$ 64.621,16

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

4

R$ 159.465,60

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Inovações em saúde e ambiente como estratégias para a redução das desigualdades
sociais e melhoria da qualidade de vida
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

África do Sul
Alemanha
Áustria
Bélgica
Canadá
China
Dinamarca
Espanha
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Estados Unidos
Finlândia
França
Holanda
Irlanda
Israel
Itália
México
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido

Justiﬁcativa de escolha do tema
Em todo o mundo, as pessoas vulneráveis adoecem mais e morrem antes daquelas que têm posição
social privilegiada. Esta desigualdade decorre das formas históricas de organização social e de
apropriação da riqueza, que têm se reproduzido no contexto atual de globalização. No Brasil, o passado
escravagista e colonial deixou marcas que persistem até nossos dias. Vale acrescentar que a
desigualdade social contribui para a deterioração dos ambientes em que vivemos e trabalhamos e de
onde obtemos tudo o que utilizamos para suprir nossas necessidades, desde a alimentação até a
produção de insumos para atividades agrícolas, industriais e comerciais. A utilização predatória dos
recursos naturais põe em risco muitas espécies de seres vivos, compromete a biodiversidade e, em
última instância, ameaça o futuro da vida no planeta Terra. A degradação ambiental, por sua vez,
contribui para manter ou agravar as desigualdades sociais, notadamente quanto ao acesso à água
potável, ao esgotamento sanitário, à coleta de lixo e ao ar puro, incluindo carências nutricionais e
exposições a agentes químicos, físicos e biológicos. Portanto, os grupos vulneráveis têm suas condições
precárias de vida determinadas tanto pela degradação ambiental, quanto por componentes estruturais
da sociedade, como a classe social, além de fatores relacionados, como padrões de desenvolvimento
econômico, relações étnico-raciais e de gênero, condições de trabalho, acesso à rede de proteção social
e outros determinantes relativos a aspectos psicossociais, culturais e locais. Ademais, as mudanças
climáticas antropogênicas têm provocado desastres “naturais”, desertiﬁcações e outros fenômenos com
impacto negativo na biodiversidade e na saúde das populações. A saúde, conforme a lei brasileira, é um
direito de todos e um dever do Estado. A contribuição da pesquisa cientíﬁca, por meio da produção de
conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, é essencial para assegurar a eﬁcácia desse direito. O
conhecimento técnico-cientíﬁco - apoiado na biologia, imunologia, patologia, epidemiologia e na análise
sócio-histórica, entre outras áreas - é necessário para formular, implantar e avaliar políticas que possam
contribuir para o bem-estar de todos e a redução das desigualdades estruturais. A UFBA, em particular,
possui grupos de pesquisa e programas de pós-graduação dedicados a questões de inovação, saúde,
ambiente e desigualdade sociais que têm êxito reconhecido na produção de conhecimentos e
tecnologias.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Atrair jovens talentos e lideranças internacionais para atuarem nos programas de pós-graduação da
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UFBA
Descrição
Atrair para a UFBA jovens talentos cientíﬁcos e pesquisadores renomados e com expressiva atuação no
exterior, com destacada produção cientíﬁca e tecnológica, com o objetivo de estabelecer parcerias e
treinamento de novos perﬁs de recursos humanos adequados à necessidade de desenvolvimento do
Brasil.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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4

13

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

15

32

Objetivo
Desenvolver projetos de investigação em parceria com pesquisadores de instituições internacionais com
expertise reconhecida nesta temática
Descrição
O desenvolvimento de projetos em colaboração agrega, acelera a busca do conhecimento e transcende
a capacidade de sucesso se comparado à realização de pesquisas de maneira individual. Esse projeto
visa criar estrutura para o desenvolvimento de projetos bilaterais e para estreitar a colaboração de
docentes da UFBA, com parceiros de institutos de ensino e pesquisa estrangeiros. Diversos docentes de
programas de pós-graduação da UFBA mantém colaboração com pesquisadores de fora do Brasil,
entretanto, o número de pesquisadores brasileiros com projetos aprovados em agências de fomentos
estrangeiras, ainda é reduzido. Esse projeto de internacionalização ajudará a promover intercâmbio de
pesquisadores estrangeiros para o Brasil, trazendo expertise em diversas áreas de ciência da saúde,
bem como possibilitará missões de pesquisadores brasileiros para países parceiros, com a ﬁnalidade de
capacitação desses pesquisadores em laboratórios renomados e especializados em campos da saúde
inseridos nessa proposta. Para atingir esses objetivos serão adotadas as seguintes ações: 1- Recrutar
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pesquisadores estrangeiros para o Brasil para: realização de mini simpósios e workshops a ﬁm de
qualiﬁcar estudantes de pós-graduação; promover cursos de escrita cientíﬁca na língua inglesa; estreitar
colaboração com professores da UFBA. 2- Financiar missões de pesquisadores da UFBA para o exterior
com a ﬁnalidade de incentivar a elaboração de projetos bilaterais e multicêntricos. Institutos
estrangeiros com os quais pesquisadores da UFBA mantém colaboração incluem: Universidade de Iowa,
Universidade de Cornell, Universidade da California em Berkeley, Universidade da Pennsylvania,
Universidade de Johns Hopkins, Chicago Medical School, National Institute of Health (NIH), Ohio State
University College of Medicine, Universidade de Harvard, todas nos EUA, Universidade de Lausanne
(Suíça), London School of Hygiene and Tropical Medicina (Reino Unido), Universidade de Turku e
Universidade de Helsinki (Finlandia), Universidade de Bonn (Alemanha), Universidad Autonoma de
Madrid (Espanha), Universidade de Rosário (Argentina), Universiteite Leuven (Bélgica), University of
Western Australia (Austrália) Intitute Armand Frappier (Canadá), Africa Center da Universidade de KwaZulu Nata e Vanderbrit University, ambos na África.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
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entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

13

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

15

32

Objetivo
Promover a divulgação das pesquisas da UFBA em eventos e periódicos internacionais de alto impacto
Descrição
O conhecimento cientíﬁco é um bem de toda a humanidade, cuja produção exige a interlocução
permanente com a sociedade, em geral, e com os pares cientistas, em particular. Neste sentido, a
divulgação internacional dos resultados das pesquisas é essencial para o progresso da ciência. Promover
a divulgação cientíﬁca é, portanto, um objetivo importante do programa de internacionalização da UFBA,
notadamente na área da saúde e do ambiente, em que pesquisas e tecnologias de alta qualidade
cientíﬁca e elevada relevância social têm sido desenvolvidas. Ademais, a divulgação cientíﬁca
potencializa as atividades de cooperação internacional que geram vários benefícios como a possibilidade
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de compartilhamento dos custos; o acesso a novas experiências, tecnologias e instalações; a criação ou
o estreitamento de relações com centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de excelência; e o
exercício da liderança cientíﬁca. Para alcançar este objetivo, será apoiada a participação dos
pesquisadores da UFBA, em congressos internacionais nas diversas áreas relacionadas a este tema,
sobretudo, quando se tratar de apresentação de resultados de pesquisas, como conferencistas,
palestrantes ou debatedores. Será também apoiada a publicação em periódicos impressos ou
eletrônicos, avaliados como de alto impacto bibliométrico na respectiva área, incluindo a revisão da
escrita em inglês e o pagamento das taxas de publicação, quando for o caso.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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4

13

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

15

32

Objetivo
Promover integração curricular para garantir a compatibilização de disciplinas entre as Pós-graduações
brasileiras e estrangeiras
Descrição
A cooperação acadêmica deve ser incentivada de forma a garantir a participação da UFBA no cenário
mundial, o qual está cada vez mais exigente na valorização do conhecimento e na busca pela inovação e
desenvolvimento tecnológico. Neste aspecto, a internacionalização da UFBA é uma realidade que precisa
de apoio para alavancar o processo educacional. Promover uma política institucional de desenvolvimento
de programas e currículos conjuntos irá facilitar o alcance de objetivos culturais, tecnológicos e
cientifícos através dos quais a UFBA desenvolverá competências para o mundo globalizado.
Ações do Objetivo
Ação
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Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

13

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
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Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

15

32

Objetivo
Promover intercâmbio de discentes de programas de pós-graduação da UFBA em centros de excelência
de outros países
Descrição
A mobilidade discente visa o aprimoramento da sua formação e a intensiﬁcação da internacionalização
dos programas de pós-graduação da UFBA com a ﬁnalidade de qualiﬁcar, técnica e intelectualmente de
forma multilateral. Serão adotadas ações no sentido de promover o reconhecimento, o respeito pelas
diferenças e a valorização da identidade cultural. Para atingir este objetivo serão incentivados a
concessão de bolsas de doutorado sanduíche, cursos de capacitação de curta duração e participação em
eventos internacionais.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos
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Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

13

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

15

32

Objetivo
Promover intercâmbio de docentes de pós-graduação da UFBA com centros de excelência de outros
países com a ﬁnalidade de estreitar colaborações em desenvolvimento de projetos competitivos
Descrição
A mobilidade docente visa a fortalecer as cooperações cientíﬁcas existentes e, a formação de novas
cooperações entre pesquisadores da UFBA com Instituições Cientíﬁcas, Tecnológicas e de Inovação
(ICTs) de diversos países para promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e
tecnologia, da inovação e da competitividade. Várias ações serão adotadas no sentido de incentivar os
docentes a participarem de congressos, seminários ou reuniões internacionais, relacionados com
atividades de ensino e pesquisa; realizarem estudos no exterior; participarem de bancas e comissões de
avaliações de forma presencial ou virtual.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3
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Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

13

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

15

32

Objetivo
Recrutar pós-doutores estrangeiros para qualiﬁcar tecnicamente discentes da graduação e pósgraduação
Descrição
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Recrutar pós-doutores estrangeiros, junto aos diversos Programas de Pós-graduação da UFBA que
participam desta proposta, contribuirá efetivamente para a formação de discentes da graduação e pósgraduação. Permitirá a transferência e compartilhamento de conhecimentos e expertise técnica,
cientíﬁca e cultural, colaborando para haver a formação de recursos humanos altamente qualiﬁcados e
com produção cientíﬁca expressiva e de projeção internacional. Os pós-doutores poderão orientar ou coorientar alunos, participar de disciplinas, ministrar palestras e cursos, executar treinamentos técnicos e
produzir artigos cientíﬁcos em co-autoria com os respectivos orientandos e colaboradores.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

2

34

14

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

3

15

38

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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4

13

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

2

15

35

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

15

32

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

BIOTECNOLOGIA

4

Justiﬁcativa
O PPGBiotec/UFBA iniciou-se com a implantação do mestrado em 2010 e com o doutorado em 2016. Até
o momento, o PPGBiotec produziu mais de 62 depósitos de patentes e 200 trabalhos cientíﬁcos de alto
impacto Qualis, toda produção com a participação de discentes. O PGBiotec conta com 19 professores,
sendo oito bolsistas de produtividade do CNPQ. A composição multidisciplinar dos docentes resulta em
um perﬁl de interdisciplinaridade que favorece a produção técnico-cientiﬁca inovadora. O programa
possui colaboradores nacionais e internacionais. Existem projetos em andamentos com a University of
Salzburg, Universidad de Cantabria, National University of Ireland, Harvard e Wageningen Universities.
Em 2018, com dois anos em atividade, o programa enviou o primeiro doutorado “sanduiche” para a
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Universidade de Wageningen, Holanda. O PPGBiotec está trabalhando em melhorar seu processo de
internacionalização.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS

5

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação Ciência Animal nos Trópicos (PPGCAT) se solidariza com o conceito “Um
mundo – Uma só saúde” implantado pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional
de Epizootias, que, com base no conceito de saúde única, considera as colaborações Governamentais e
não Governamentais responsáveis pela Saúde Animal e Saúde Humana. Os projetos desenvolvidos no
Programa visam a promover maior sustentabilidade ambiental, tecnológica e econômica, buscando
minimizar as desigualdades sociais. Neste contexto, o PPGCAT possui cooperações cientíﬁcas e
tecnológicas com Instituições nacionais e de diferentes países, a exemplo do Instituto Cajal de Madrid,
Royal Melbourne Institue of Technology, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemanha,
Friedrich Loeﬄer Institut, Alemanha, l'Université Paris Descartes, Paris, Universidade de Helsinque,
Finlândia, Institut Pasteur, França, University of Portsmouth, Inglaterra, UC Davis, Estados Unidos.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIAS DA SAÚDE

5

Justiﬁcativa
O PPG em Ciências da Saúde (PPgCS), criado em 2008, tem um corpo docente qualiﬁcado, formado por
médicos, biomédicos, biólogos e farmacêuticos. Pesquisadores do PPgCS vêm estudando a contribuição
de fatores imunológicos e genéticos para o desenvolvimento de doenças infecciosas e alergias. Além
disso, o corpo decente do PPgCS desenvolve ensaios clínicos a ﬁm de testar novas abordagens
terapêuticas para doenças parasitárias, bacterianas e virais, contando com duas áreas endêmicas de
leishmaniose (>1000 pacientes/ano) e ambulatórios de hanseníase, alergias, doenças respiratórias
infecciosas, HTLV, tuberculose e hepatites virais. Metade dos docentes são bolsistas do CNPq e 8
integram o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia-Doenças Tropicais (INCT-DT), coordenado pelo
Prof. Edgar Carvalho (PPgCS). Docentes do PPgCS mantém intensa atividade de colaboração com
docentes e pesquisadores de instituições estrangeiras.
PPG

Nota da Quadrienal

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS

5

Justiﬁcativa
O PPG Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom) é o mais antigo Programa de Comunicação das
regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do país. É referência nos estudos da comunicação e da cultura,
com ênfase nas formas de percepção, produção e circulação midiáticas e suas relações com a
tecnologia, conﬁgurações da política, sociabilidades e linguagens comunicacionais e em formulações de
modelos de análise desses fenômenos. Seus projetos de pesquisa contribuem para o conhecimento dos
usos e impactos sociais da comunicação. As pesquisas, especialmente as relacionadas às
transformações na comunicação, dão relevo à dimensão midiática como espaço simbólico de disputa por
redução de assimetrias sociais. A compreensão da comunicação articulada ao contexto da globalização,

Versão do Relatório: 0.25.0

243 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

do capitalismo e das tecnologias é central para a produção de conhecimento cientíﬁco transdisciplinar
com vistas à formulação, implantação, circulação e mensuração de políticas em prol da redução de
danos.
PPG

Nota da Quadrienal

ENFERMAGEM

5

Justiﬁcativa
O PPGENF trabalha com temas relacionados às Inovações em saúde e ambiente como estratégias para a
redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida. Suas pesquisas abordam os
seguintes temas: a) Cuidado à Saúde das Mulheres, Relações de Gênero e Etnicorraciais com ênfase na
saúde sexual e reprodutiva; das vulnerabilidades às doenças sexualmente transmissíveis e não
transmissíveis e consumo de substâncias psicoativas; da dinâmica das relações de gênero e
interseccionalidade étnico-raciais, de geração e classe; da violência de gênero; b) Cuidado na Promoção
à Saúde, Prevenção, Controle e Reabilitação de Agravos – com foco na prevenção, controle e reabilitação
de agravos em crianças, adolescentes, adultos e idosos considerando as dimensões de gênero, classe
social, raça/cor, etnia e intergeracionalidade. C) Aspectos teóricos, históricos e operacionais da
organização, gestão e inovação tecnológica dos sistemas e serviços de enfermagem e saúde.
PPG

Nota da Quadrienal

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

5

Justiﬁcativa
O programa tem um foco na contribuição da epistemologia e história das ciências para o ensino e
divulgação das ciências. Nesse sentido, tem dado uma sólida contribuição à pesquisa sobre os objetivos
do ensino e difusão da ciência no Brasil e alguns dos seus pesquisadores têm publicado nos mais
importantes veículos da área, criando uma extensa rede de relações de cooperação acadêmica. Várias
das suas contribuições, tanto no campo epistemológico/ﬁlosóﬁco quanto no campo da história e ensino
de ciências, têm dirigido sua atenção para o objetivo do ensino de ciências não como simples
transmissão de conhecimentos cientíﬁco, mas a construção da autonomia intelectual. Destaca-se
colaborações com as seguintes instituições: Universität zu Köln e Universität zu Humboldt, MIT, Saint
Louis University, Rutgers University, Aalborg University e University of Copenhagen, Universitá de
Salerno, University of Edinburgo, Universidad Nacional Autónoma de México e Université de Paris I e VII.
PPG

Nota da Quadrienal

FARMÁCIA

4

Justiﬁcativa
O PPgFAR se caracteriza pela interdisciplinaridade e multidisciplinaridade das Ciências, através de ações
de interação multiproﬁssional e inserção em diversas comunidades e localidades desprovidas de
condições socioeconômicas adequadas. Suas pesquisas abordam a Investigação Laboratorial de Doenças
e Agravos à Saúde, Toxicologia dos Fármacos e Contaminantes Ambientais, e Bioprospecção e
Planejamento de Fármacos. Seus docentes/discentes têm estabelecido colaborações internacionais com
diversos centros de excelência, como por exemplo: Institute for Veterinary Physiology da Justus-LiebigUniversität GieBen (Alemanha), várias universidades e centros de pesquisa nos Estados Unidos; UCL
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School of Pharmacy & NIHR University College London (Inglaterra); Paris Diderot University Medical
School (França); Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (Espanha), Qinglai Wu-school of
Agriculture (China); Hadassah Medical Center, da Hebrew University (Israel).
PPG

Nota da Quadrienal

FILOSOFIA

5

Justiﬁcativa
O PPG de Filosoﬁa(PPGF) dedica-se a temas em história e problemas da ﬁlosoﬁa clássica e
contemporânea. Entre suas linhas de pesquisa se encontra "Epistemologia e Linguagem" que trata
especiﬁcamente da noção e natureza do conhecimento tanto em seus aspectos conceituais quanto
aplicados. No PPGFilosoﬁa, existem pesquisadores, entre estudantes e professores, que desenvolvem
trabalhos em torno do problema da "autonomia intelectual" ou "autonomia epistêmica" e uma sólida
rede de relações internacionais. Destacam-se colaborações com as seguintes instituições: Universität zu
Köln e Universität zu Humboldt, MIT, Saint Louis University, Rutgers University, Universidad de Buenos
Aires eUniversidade de La Plata, Aalborg University e University of Copenhagen, Universitá de Salerno,
University of Edinburgo, Universidad Nacional Autónoma de México e University of Paris I.
PPG

Nota da Quadrienal

IMUNOLOGIA

5

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Imunologia (PPGIm), desde sua implantação (1989), tem contribuído
de modo signiﬁcativo com o avanço da ciência no País. O corpo docente reúne proﬁssionais de diversas
áreas aﬁns à imunologia, tornando a multidisciplinaridade um ponto forte do programa. O corpo docente
atual reúne 32 docentes, entre permanentes, colaboradores e visitantes, dos quais 64% são
pesquisadores do CNPq e atuantes em cinco Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (MCT/CNPq). O
PPGIm tem praticado ações que repercutem na internacionalização, a exemplo do desenvolvimento de
projetos de cooperação internacional, incentivo a estágios doutorais no exterior (PDSE), captação de
recursos via editais especíﬁcos de acordos bilaterais de instituições no exterior pela CAPES e FAPs.
Dentro deste contexto, o PPGIm apresenta uma grande inserção no tema proposto, onde os estudos têm
grande potencial de inovação e de contribuir com avanços importantes nas diferentes áreas de
conhecimento.
PPG

Nota da Quadrienal

MEDICINA E SAÚDE

5

Justiﬁcativa
O PPGMS é um programa multidisciplinar na área de saúde que integra professores e pesquisadores de
várias unidades da UFBA, de outras instituições brasileiras e internacionais. O tema “Pessoas vivendo
com HIV” foi escolhido por sua relevância social, cientíﬁca e seu caráter multidisciplinar. HIV-AIDS
tornou-se uma doença crônica, controlável, com signiﬁcativo aumento de pessoas vivendo com a
doença. Observa-se também uma mudança expressiva no padrão de morbi-mortalidade dos pacientes
com um crescimento de doenças não infecciosas como neoplasias, nefropatias, doenças
cardiovasculares, hepáticas, a alterações neuro-cognitivas, doenças essas que compõem as Linhas de
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Pesquisa do PPGMS. No Brasil, existe uma carência de dados que permitam avaliar a dimensão atual das
co-morbidades e da qualidade de vida dessas pessoas. Através de investigações multidisciplinares esse
projeto poderá contribuir na identiﬁcação de ações e práticas efetivas para essa população.
PPG

Nota da Quadrienal

MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

4

Justiﬁcativa
O Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, da Sociedade Brasileira de Fisiologia tem o
IMS como um de seus centros. O programa tem por objetivo propiciar conhecimentos, incentivar a
pesquisa e aumentar a produtividade cientíﬁca na Fisiologia.
PPG

Nota da Quadrienal

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular

4

Justiﬁcativa
O Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular-PMBqBM teve suas
atividades iniciadas em 2014, sendo a primeira pós-graduação em Bioquímica da Bahia. É coordenado
pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular-SBBq, tendo a UFBA como Instituição
Associada. O objetivo geral do PMBqBM é formar proﬁssionais de excelência em Bioquímica e Biologia
Molecular, capacitando-os para atividades acadêmicas e pesquisa. Linhas de pesquisa são: bioquímica
de estados patológicos, biotecnología, genômica funcional e mediadores celulares. Colaborações
internacionais com: University of Warwick, Reino Unido; University of Salzburg, Áustria; Wageningen
University and Research Centre, Holanda; Kew Royal Botanic Gardens e University of Portsmouth,
Inglaterra; Methodist University of Texas; Yale Cardiovascular Research Center, EUA; Université
Bordeaux, França; Institute Karolinska, Suécia; Universidad de Cantabria; Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición, Espanha. University of Catania, e Istituto di Biologia Agroambietale
e Forestale-IBAF, Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, Itália.
PPG

Nota da Quadrienal

ODONTOLOGIA E SAUDE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Odontologia e Saúde desenvolve pesquisas e forma pesquisadores em neoplasias de
cabeça e pescoço. Estas neoplasias, incluindo as da boca, representam um problema de saúde pública
no país, especialmente, na Bahia, considerando que a estimativa para o cancer de boca, tireóide e
Sistema nervoso central, juntos, correspondem a quase 1000 novos casos. Portanto, o estudo do perﬁl
molecular e protéico poderão auxiliar no estabelecimento de novas drogras terapêuticas contra essas
doenças. Em adição, os aspectos epidemiológicos e de imagem fornecerão subsídios para um melhor
entendimento sobre essas doenças sob o ponto de vista clínico.
PPG

Nota da Quadrienal

PATOLOGIA HUMANA

6

Justiﬁcativa
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O PPG em Patologia (PgPAT) funciona desde 1973 na Faculdade de Medicina da UFBA, com ampla
associação com o Instituto Gonçalo Moniz, FIOCRUZ/BA. A ação do PgPAT tem o objetivo de sedimentar
bases sólidas para a pesquisa cientíﬁca, o desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos
humanos qualiﬁcados para o enfrentamento de problemas de saúde pública, sobretudo aqueles
relacionados às doenças infecto-contagiosas de caráter epidêmico. Nosso curso está alinhado à missão
de promover a melhoria da qualidade de vida da população pela busca de estratégias inovadoras em
temas de saúde e ambiente. PgPAT mantém cooperações internacionais com: Rosalind Franklin
University of Medicine and Science da Chicago Medical School; Instituto Pasteur Montevideo; Institute
Armand Frappier; University of Massachussets Medical School; National Institutes of Health, NIAID; Africa
Center da Universidade de Kwa-Zulu Nata; Universidade Católica de Leuven; Universidade de Yale, USA;
Vanderbit University.
PPG

Nota da Quadrienal

PROCESSOS INTERATIVOS DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS

5

Justiﬁcativa
O PPG Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas tem por característica a Interdisciplinaridade e busca
contribuir com o desenvolvimento cientíﬁco, tecnológico e inovador voltados à compreensão do estado
de saúde em seus múltiplos aspectos e interfaces com as outras áreas de conhecimento. O PgPIOS
possui professores com formações e atuações nas diversas áreas da Saúde, como medicina, odontologia,
farmácia, nutrição, ﬁsioterapia, fonoaudiologia, biologia, enfermagem, e desenvolvem pesquisas
interdisciplinares nas diferentes especialidades como: Processos Biológicos dos Órgãos e Sistemas;
Processos Metabólicos e de Defesa dos Órgãos e Sistemas; Biointervenção para Promoção da Saúde;
Modulação dos Órgãos e Sistemas por Agentes Físicos Químicos e Biológicos; Educação para Promoção
da Saúde. Possui colaborações estabelecidas com: Universidade de Paris XII, Universidade de Londres,
Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade do Porto, e Universidade do Algarve - Portugal,
Universidade de Havana – Cuba, Instituto de Cerâmica e Vidro – Espanha e o Centro de Pesquisa da
Universidade de Wageninge, Holanda.
PPG

Nota da Quadrienal

SAÚDE COLETIVA

7

Justiﬁcativa
O PPG em Saúde Coletiva realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão afeitas ao tema das
inovações em saúde e ambiente para a redução das desigualdades sociais desde sua criação. Essas
atividades têm resultado em relevante produção cientíﬁca – por exemplo, o artigo Eﬀect of a Conditional
Cash Transfer Programme on Childhood Mortality: a Nationwide Analysis of Brazilian Municipalities,
publicado no Lancet, em 2013 – quanto em estratégias inovadoras de apoio às ações em prol da redução
das desigualdades como o Observatório de Análise Política em Saúde. Nessas atividades, o PPGS
mantém intensa colaboração com instituições internacionais como Wellcome Trust, National Institutes of
Health, Fundação Rockefeller e Fundação Kellog, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
University of Liverpool, University College London, University of North Carolina, University of Yale,
University of Harvard, Brown University, Université de Montréal e o Centro de Sociologia Europeia (Paris).
PPG
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5

Justiﬁcativa
O PPG em Saúde Coletiva realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão afeitas ao tema das
inovações em saúde e ambiente para a redução das desigualdades sociais não apenas nos seus cursos
acadêmicos (Mestrado e Doutorado), mas também em seu curso de Mestrado Proﬁssional (MP). Com
efeito, as turmas de MP em Saúde Coletiva, nas suas diferentes áreas de concentração – Epidemiologia
em Serviços de Saúde, Gestão de Sistemas de Saúde e Vigilância Sanitária, Avaliação de Tecnologias de
Saúde, Informação em Saúde e Docência em Saúde da Família – têm discutido o tema em disciplinas
como “Política de Saúde”, “Análise da Situação de Saúde”, “Saúde e Ambiente” e “Saúde,
Desenvolvimento e Inovação”. O MP tem também produzido pesquisas afeitas ao tema, como, por
exemplo: “Implantação do acolhimento com classiﬁcação de risco em um hospital maternidade” e
“Análise da assistência ofertada às gestantes com Doença Falciforme, em Salvador/BA: o racismo nas
tramas e enredos das Redes do SUS”. Por ﬁm, a produção do MP tem estado bastante voltada para a
intervenção em problemas de saúde e na organização de serviços de saúde, como se vê, por exemplo,
na “Proposta metodológica para o planejamento regional da hemorrede em uma região de saúde” ou na
análise da “Incidência, distribuição e determinantes da síﬁlis congênita na Bahia”.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Alterações estruturais, bioquímicas e funcionais de células, tecidos e órgãos e alternativas diagnósticas,
terapêuticas e preventivas para agravos à saúde
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto visa gerar conhecimento e propor ferramentas para o monitoramento das alterações
celulares, bioquímicas e patológicas associadas a situações de agravo a saúde. Empregar-se-ão modelos
experimentais com células, animais, análises in silico, entre outras abordagens, para investigar os
mecanismos de ação das respostas do organismo a agressões e as manifestações clínicas decorrentes
dessas alterações. Para tal serão consignados estudos in situ de identiﬁcação de vias de ativação
alteradas durante as situações de agravo a saúde, por análises de imunodetecção, por técnicas de
ômicas avançadas, bem como por marcadores genéticos e funcionais. O desenvolvimento de novas
tecnologias diagnósticas e terapêuticas, de alta qualidade e com caráter translacional, será fruto do
projeto, porquanto reúne expertises de docentes que militam em áreas complementares do saber. Neste
sentido, a internacionalização impactará de forma decisiva na formação de recursos humanos
qualiﬁcados, que poderão testar e implementar novos saberes. Vários programas de Pós-graduação da
UFBA mantém cooperações internacionais neste tópico dentro os quais citam-se: o Rosalind Franklin
University of Medicine and Science da Chicago Medical School; o Instituto Pasteur Montevideo; o Institute
Armand Frappier; a University of Massachussets Medical School; o National Institutes of Health, o NIAID;
a Africa Center da Universidade de Kwa-Zulu Nata; a Universidade Católica de Leuven; o Rheinische
Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn e o Friedrich Loeﬄer Institut, na Alemanha; o Instituto Cajal de
Madrid, Espanha; a Université Paris Descartes e o Institut Pasteur, França; bem como a University of
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Portsmouth, Inglaterra e a UC Davis, USA.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Análise da situação de saúde
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Para compreender a realidade sanitária de uma determinada população, é preciso descrever com
acurácia e analisar com perspicácia a situação de saúde e seus determinantes, considerando os diversos
segmentos populacionais e a evolução temporal. As pesquisas conduzidas por docentes da UFBA
envolvem estudos epidemiológicos acerca de incidência e prevalência de doenças e agravos,
mortalidade, distribuição de riscos e fatores - sociais e ambientais - determinantes do processo saúdedoença, incluindo o curso de vida, expresso pelas trajetórias antropométricas. Envolvem também
estudos sociológicos e antropológicos referentes à saúde, que tratam de grupos em condição de
vulnerabilidade, de comunidades e famílias, de relações étnico-raciais e de gênero e de condições de
trabalho, incluindo experiências de proteção social e saúde do trabalhador sul-americano e migrante no
Mercosul e na União Europeia. Especial atenção tem sido dada a temáticas como a tríplice arbovirose
(dengue, chikungunya e zika), a leptospirose e outras zoonoses, a epidemia de HIV/aids, o
desenvolvimento infantil, a saúde mental, as condições crônicas (câncer, diabetes, hipertensão) e o
compartilhamento de experiências entre pessoas acometidas por alguns desses agravos à saúde. Vale
destacar que essas pesquisas são realizadas com a colaboração de pesquisadores vinculados a
instituições internacionais de grande prestígio como a London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Université Pierre Mendes (Grenoble), Harvard University e Yale University, entre outras. A renovação
dessas colaborações é uma prioridade dentro da temática das inovações em saúde e ambiente como
estratégias para a redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Análise política em saúde, seguridade e ambiente
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A análise política toma como foco o processo político, ou seja, assume o poder como categoria central,
buscando elucidar como é acumulado, distribuído e disputado, no Estado e na sociedade. Aplicada às
áreas de saúde, ambiente e seguridade, a análise política examina as estruturas sociais e as conjunturas
e suas relações com as iniciativas e as omissões do Estado referentes a problemas de saúde, ambiente
ou seguridade. Vale acrescentar que essas relações podem ser examinadas nos diversos momentos do
ciclo da política (construção da agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação),
tanto ao interior das instituições, quanto nas movimentações societárias que ocorrem fora das
instituições formais. Nesta perspectiva, são objetos da análise política a produção, a distribuição e a
regulação de bens e serviços e ambientes que afetam a saúde, o ambiente e a seguridade social dos
indivíduos e da coletividade, abarcando desde as práticas de planejamento e organização até a
avaliação de impacto das políticas, passando por seu ﬁnanciamento (economia), pela gestão do trabalho
e pelas estratégias de informação, educação e comunicação. A UFBA tem importante acúmulo em
estudos de análise política, cabendo destacar, no caso da saúde, o Observatório de Análise Política em
Saúde (OAPS) , fruto de projeto ﬁnanciado por meio do edital MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit nº
41/2013, que se encerra em 2018. Neste sentido, a inclusão deste projeto no PrInt não poderia ser mais
oportuna. Vale ainda salientar que o OAPS tem uma parceria importante com o Observatório Europeu de
Sistemas e Políticas de Saúde, tendo sido convidado a elaborar o documento Health Systems in
Transition, referente ao Brasil para publicação na Europa. A UFBA tem também expertise reconhecida na
produção de estudos sobre a avaliação de políticas e seus impactos na saúde na seguridade e no
ambiente, devendo-se mencionar as pesquisas de avaliação de impacto do Programa Bahia Azul, do
Programa Bolsa Família e da Estratégia de Saúde da Família. As signiﬁcativas atividades de cooperação
internacional que já se desenvolvem na temática deste projeto precisam ser continuadas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Autonomia intelectual e injustiça epistêmica
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A epistemologia tradicionalmente se ocupa da deﬁnição e possibilidade do conhecimento. Porém,
primeiro com a aproximação de temas epistemológico de tema de ﬁlosoﬁa moral e, depois, a
emergência do interesse pelas virtudes e performances intelectuais na segunda metade do século XX, o
debate em epistemologia passou a investigar e discutir os traços, características e qualidades requeridas
ao agente epistêmico. Grosso modo, podemos aﬁrmar que a análise clássica do conhecimento esteve
centrada na natureza da crença, enquanto, para essa nova tendência, a epistemologia deveria estar
centrada no caráter do agente: na epistemologia “baseada-em-crença”, as crenças são o objeto primário
da avaliação epistêmica e, como consequência, os conceitos e propriedades fundamentais são
“conhecimento”, “justiﬁcação” e “crença justiﬁcada”; agora são os agentes o objeto primário da
avaliação epistêmica e os conceitos centrais são “virtudes” e “vícios” do agente. Com esse tema
pretendemos tratar especiﬁcamente da ideia de “autonomia intelectual” ou “autonomia epistêmica”
como uma virtude que, em geral, é identiﬁcada como um traço valioso dos sujeitos. Esse problema será
abordado tanto do ponto de vista da Epistemologia quanto da Filosofa Moral. Partindo de referências
clássicas (como Aristóteles e Kant) e contemporâneas (como E. Sosa) esse projeto se divide em duas
linhas: uma investigação em epistemologia teórica (ou pura) e uma investigação em epistemologia
aplicada no campo da saúde. Em epistemologia pura trataremos do debate ﬁlosóﬁco atual sobre a noção
de autonomia a partir da Epistemologia das Virtudes; em epistemologia aplicada trataremos da aplicação
do tema da autonomia em ambientes de atenção à saúde no sentido da redução das desigualdades
sociais e melhoria da qualidade de vida. Essa proposta será desenvolvida a partir de uma rede de
relações acadêmicas que vem sendo construída nos últimos 15 anos e que já realiza um trabalho de
cooperação entre pesquisadores de sete países. A partir desse ponto, a UFBA passará a ser um dos
protagonistas dessa relação de cooperação. Além disso, essa proposta preserva o sentido de
transversalidade e interdisciplinaridade ao abordar problemas epistemológicos não apenas no âmbito da
pesquisa estritamente ﬁlosóﬁco, mas no diálogo com a área da saúde.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

Emitido em: 24/10/2018 15:20

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Biomarcadores associados ao risco, progressão e resposta ao tratamento
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O objetivo desta proposta é a identiﬁcação de biomarcadores para o diagnóstico, prognóstico e
estratiﬁcação de risco ou para predizer desfechos clínicos desfavoráveis em doenças agudas ou crônicas
humanas ou de importância veterinária. Como objetivos citam-se a identiﬁcação de biomarcadores que
possam predizer a susceptibilidade à infecção e/ou à gravidade de doenças infecciosas, a identiﬁcação
de moléculas hospedeiras fortemente ligadas à patogênese, que poderão servir como alvos de terapias
direcionadas ao hospedeiro com foco na redução de imunopatologia. Relativamente ao estudo com
animais, os biomarcadores serão associados aos dados de avaliação física, por imagens e sinais e
patologia clínica. A identiﬁcação de biomarcadores será analisada por estatísticas complexas e
integrativas para responder questões centrais na compreensão dos mecanismos determinantes de
doenças com caráter inﬂamatório ou crônico-degenerativo. Os estudos com humanos e animais serão
desenvolvidos em abordagens multicêntricas nacionais e internacionais, para sincronização da colheita
de dados clínicos e laboratoriais para validação de biomarcadores em países com diferentes
epidemiologias, na tentativa de identiﬁcar potenciais bioassinaturas associadas a desfechos clínicos e de
tratamento. A natureza multidisciplinar dos docentes que compõem esta proposta pretende produzir
conhecimento de alta qualidade e relevância para a saúde pública, além de proporcionar formação de
recursos humanos de excelência com signiﬁcativo potencial para desenvolvimento e intercâmbio de
docentes e discentes na pós-graduação. Vários programas de Pós-graduação da UFBA mantém
cooperações internacionais com: o National Institutes of Health, o NIAID; a Africa Center da Universidade
de Kwa-Zulu Nata; a Universidade Católica de Leuven; a Universidade de Yale, USA; a Vanderbit
University; a Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn e a Friedrich Loeﬄer Institut, Alemanha; o
Instituto Cajal de Madrid, Espanha; a Universidade de Helsinque, Finlândia; a Université Paris Descartes e
o Institut Pasteur, França; a University of Portsmouth, Inglaterra; a UC Davis, USA.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Versão do Relatório: 0.25.0

252 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Biomarcadores e métodos de imagens para o diagnóstico e comportamento biológico de neoplasias do
complexo bucomaxilofacial
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O programa de pós-graduação em Odontologia e Saúde possui um Centro de Referência no Diagnóstico
Histopatológico em Doenças Bucais e do Complexo Maxillofacial, que atende a população usuária do
Sistema Único de Saúde na cidade de Salvador e região metropolitana. Nos últimos 15 anos, a
ocorrência de neoplasias benignas de origem odontogênica mostrou 217 casos dessas lesões, que
apesar de serem benignas, são agressivas, recidivantes e causam grandes destruições dos ossos
maxilares, podendo atingir estuturas nobres do crânio. Em 2018, o Instituto Nacional do Câncer divulgou
a estimativa da ocorrência de neoplasias malignas para a cavidade oral e, apenas, na cidade de Salvador
estão previstos 370 novos casos para esta localização. O Centro de Referência antes descrito
diagnosticou nesses últimos 15 anos quase 150 casos de câncer nesta localização. Baseados nesses
aspectos, os docentes e discentes do programa de pós-graduação Odontologia e Saúde vem estudando
os aspectos de imagem que possam melhor distinguir as diferentes neoplasias, bem como diversos
estudos envolvendo a expressão proteica e gênica desses tumores, para melhor entender o
comportamento dessas neoplasias, objetivando tornar possível o desenvolvimento futuro de novos alvos
terapêuticos, bem como facilitar o diagnóstico precoce desses tumores e suscitar melhores práticas para
uma sobrevida mais longa desses indivíduos. Apesar da experiência da equipe quanto aos diferentes
estudos envolvendo os aspectos histopatológicos e de imagem dessas neoplasias, torna-se necessário o
aperfeiçoamento de novas ferramentas e tecnologias que possam apoiar a nossa estrutura, da qual faz
parte os seguintes laboratórios: Patologia Cirúrgica, Imuno-histoquímica e Patologia Molecular e Cultivo
Celular, Laboratório de Imagem e Tomograﬁa Computadorizada. Diante dos avanços da literatura, os
quadros docente e discente desse programa de pos-graduação precisam se aperfeiçoar, estabelecendo
parcerias internacionais, no intuito de melhorar o grau de conhecimento quanto a metodologias
complexas que possam ser aqui aplicadas. É importante comentar que alguns dos nossos estudos já tem
parcerias internacionais como é o caso das Universidade da Sérvia, Universidade do Chile e Universidade
de Nova York, no entanto, outros colaborações estão sendo propostas com a Universidade de Iowa,
Queen Mary University of London, Charles University, Univ de Liverpool, Univ de Sheﬁeld, Univ da
California, Johns Hopkins Univ, e Dinamarca.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Versão do Relatório: 0.25.0

253 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Diversidade microbiana e Resistência antimicrobiana
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto aborda duas temáticas de extrema relevância para a sociedade atual. As comunidades
microbianas tem papel central na saúde humana e em ciclos biogeoquímicos ambientais, garantindo a
homeostase dos mesmos. Compreender padrões da diversidade microbiana, assim como processos que
agem sobre eles, é uma abordagem importante para o tratamento de doenças, tratamento de resíduos,
bioremediação e descoberta de novos microrganismos, moléculas e genes de interesse biotecnológico. A
diversidade microbiana permanece ainda bastante desconhecida e neste aspecto a metagenômica surge
como uma importante ferramenta para o seu estudo. O conhecimento gerado através de pesquisa básica
nesta área é facilmente aplicável, possibilitando a exploração de recursos genéticos e o
desenvolvimento de ferramentas de baixo custo e amplo acesso à população. Na segunda temática,
abordaremos a resistência antimicrobiana, um tema que é emergente e ameaça a prevenção eﬁcaz e o
tratamento de uma gama cada vez maior de infecções. A resistência ocorre quando microrganismos
mudam quando são expostos a drogas antimicrobianas. Hoje temos “super bactérias” que desaﬁam a
medicina e a biologia, com múltiplos mecanismos de resistência a drogas, representando altos custos
para o sistema de saúde pública. Propomos estudar a resistência bacteriana sob a perspectiva
epidemiológica, identiﬁcando surtos de infecções e realizando vigilância; e microbiólogica, identiﬁcando
os mecanismos moleculares envolvidos, desenvolvendo metodologias de detecção de resistência e
novas opções terapêuticas antibacterianas (como por exemplo drogas anti-quorum sensing, drogas antibioﬁlmes, etc). Os estudos aqui propostos representam uma importante fronteira para a ciência e são
campos que muito têm avançado na microbiologia. Porém, paradoxalmente, o Brasil ainda não ocupa
posição de destaque nessas áreas, quando então vislumbramos que cooperações internacionais fazemse mister para fortalecê-las. Neste contexto, os programas de Pós-graduação da UFBA mantém
cooperações internacionais com as seguintes instituições: University of California, Institut National de la
Recherche Agronomique, Institut Pasteur de Montevideo, Hokkaido University, Heidelberg University, ETZ
Zürich, University of Veterinary Medicine Vienna, Harvard University, University of Liverpool, entre
outras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Versão do Relatório: 0.25.0

254 de 362
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Emitido em: 24/10/2018 15:20

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos pré-clínicos, clínicos e populacionais para o desenvolvimento e avaliação de terapias
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A multidisciplinaridade na saúde segue o princípio básico de usar informações de vários proﬁssionais
para auxiliar a compreensão de temas voltados a busca de um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Terapia (ou tratamento) é o conjunto de meios de
qualquer tipo, sejam higiênicos, farmacológicos, cirúrgicos ou físicos cuja ﬁnalidade é a cura ou alívio de
enfermidades ou sintomas. A cada dia mais, a ciência vem se buscando e avaliando novas alternativas
terapêuticas ou preventivas para o tratamento de doenças transmissíveis ou não transmissíveis. Essas
novas alternativas podem ser desde a descoberta de novas moléculas ou produtos, bem como, o uso de
novas abordagens ou tecnologias para o tratamento, com a avaliação da sua implementação, analisando
seu impacto e sua eﬁcácia. Não somente a busca de uma nova alternativa, mas também compreender o
papel de determinadas moléculas ou interações genéticas na gênese de doenças torna-se de extrema
importância, pois auxiliará na seleção dessas novas terapias. Com base nisso, esse projeto visará
implementar estudos pré-clínicos, clínicos e populacionais para o desenvolvimento e avaliação de
terapias para doenças transmissíveis ou não transmissíveis. Grupos de pesquisa da UFBA, tem realizado
ensaios clínicos em áreas endêmicas e estudos de coortes. O desenvolvimento de ensaios clínicos com
moléculas identiﬁcadas por pesquisadores brasileiros, bem como, associações de drogas
imunomoduladoras já disponíveis comercialmente para o tratamento de outras condições, é estratégica
para o país uma vez que capacitará um número signiﬁcativo de pesquisadores, técnicos e pessoal de
apoio local no teste e análise de resultados de testes clínicos. Estes estudos tem gerado colaborações
com renomados centros de pesquisa internacionais, a exemplo da Universidade da Pensilvânia, NIH,
Universidade de Cornell, dentre outras.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Impacto das mudanças climáticas sobre os seres vivos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Versão do Relatório: 0.25.0

255 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Descrição do Projeto
O impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas é bastante profundo: interfere nos processos de
adaptação, composição e competitividade das espécies. Além disso, a velocidade em que ocorrem as
alterações impede e/ou diﬁculta a migração e as respostas adaptativas das espécies. A variação da
temperatura e a seca, em especial, são fatores que inﬂuenciam o desenvolvimento e sobrevivência dos
organismos. De acordo com o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC),
prevê-se aumento da temperatura média diária da Terra de de 2ºC a 5ºC até o ﬁnal deste século. Com o
aumento da temperatura, as regiões produtoras serão atingidas e a atividade agrícola será
comprometida. Outro fato preocupante é o aumento do nível do mar e de rios, que acontece em grande
velocidade e pode comprometer a vida nas atuais regiões costeiras. Os efeitos das mudanças climáticas
sobre a saúde humana já se fazem sentir, como os casos de malária, dengue e zika, entre outras
doenças, que estão aumentando conforme os insetos que as transmitem se espalham com o
aquecimento global. Além disso, são previsíveis os efeitos das ondas de calor extremas que deverão
ocorrer mais frequentemente, fazendo mais vítimas, especialmente entre doentes e idosos. O efeito
mais grave, provavelmente, decorrerá da escassez de alimentos básicos que, especialmente nos países
em desenvolvimento, poderá levar à desnutrição. Os peixes, por exemplo, estão se tornando escassos
devido à migração causada pela morte dos recifes de coral que se segue ao aquecimento dos oceanos. O
Nordeste brasileiro é uma região de climas áridos e semiáridos. A escassez e a má distribuição das
chuvas transformam sua agricultura numa atividade de alto risco e de baixa renda. A disponibilidade
hídrica atual, que varia de 1.000 m³ a 50.000 m³ por ano, poderá ser ainda mais reduzida, o que pode
aumentar ainda mais as desigualdades regionais e sociais. A UFBA tem produzido conhecimentos
relevantes sobre mudanças climáticas nas áreas de Geologia e Engenharia, aos quais quer acrescer as
perspectivas da biologia e da saúde, áreas de pesquisa em que tem forte tradição. Neste sentido,
assume o compromisso de investir, com prioridade, neste projeto, buscando a cooperação internacional
de modo a acelerar o desenvolvimento de sua capacidade própria de produzir conhecimento cientíﬁco
rigoroso e útil à região em que se encontra.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Novas tecnologias e terapias de regeneração, reabilitação e reintegração social
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Versão do Relatório: 0.25.0

256 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

Descrição do Projeto
O aumento da longevidade da população somado ao crescente número de intervenções médicohospitalares relacionadas a traumas, reparos de tecidos, acidentes e doenças crônico-degenerativas,
impactam na funcionalidade do individuo gerando deﬁciências, limitações nas atividades e restrição na
participação em sociedade, que reduzem a qualidade de vida, desfavorecem inserções e atividades
sociais, além de onerarem o sistema de saúde. Inovações tecnológicas na área de saúde, e o
aperfeiçoamento das técnicas para regeneração, reabilitação e reintegração social, têm evidenciado
resultados para aplicação em novas estratégias de intervenção em saúde. Este projeto institui-se na
interface entre as ciências básicas e clínicas para o desenvolvimento, aprimoramento e expansão de
conhecimentos cientíﬁcos e inovações tecnológicas com objetivo de estender o atendimento a várias
categorias sociais. Objetiva o desenvolvimento de novas tecnologias para avaliação e terapia aplicadas à
saúde, e a reabilitação do indivíduo. Propõe estudar mecanismos de inovação com uso de terapias
associadas a novas tecnologias com intuito de restringir as incapacidades nos três níveis da
funcionalidade humana (deﬁciência, limitação das atividades e restrição na participação) associadas a
essas lesões teciduais e as crônico-degenerativas, otimizando a promoção do restabelecimento e/ou da
redução da mobilidade e funcionalidade reduzida decorrente de incapacidades, se propõe ainda a
minimizar o custo assistencial à saúde e todas as suas consequências sob as instituições municipais,
estaduais e federais de amparo à saúde, com melhora de qualidade de vida da sua população. As
parcerias que serão estabelecidas ou ampliadas entre os Programas de Pós-graduação da UFBA e as
instituições parceiras no âmbito nacional e internacional, são uma oportunidade ímpar para fortalecer e
consolidar a ciência e a pesquisa na UFBA e no Brasil e projetá-las no cenário internacional. Atualmente,
estas parcerias estão concretizadas através de colaborações entre as seguintes instituições:
Universidade de Paris XII, Universidade de Londres, Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade
do Porto, Portugal, Universidade do Algarve – Portugal, Universidade de Havana – Cuba, Instituto de
Cerâmica e Vidro, CSI – Espanha e o Centro de Pesquisa da Universidade de Wageninge, Holanda.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Práticas inovadoras de formação de pessoal em saúde e ambiente
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto

Versão do Relatório: 0.25.0

257 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

São recorrentes os diagnósticos da inadequação da formação de proﬁssionais ao atendimento das
necessidades de saúde e das exigências da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável.
Critica-se a formação proﬁssional por estar mais inﬂuenciada por interesses corporativos e mercantis do
que pela motivação de contribuir para a resolução dos problemas sociais e ambientais. Frente a tais
diagnósticos, uma série de experiências inovadoras vem sendo proposta, inclusive na UFBA. Tais
experiências desenvolvem práticas de ensino que almejam formar proﬁssionais competentes,
socialmente comprometidos e éticos. Suas diretrizes incluem: a sustentabilidade das políticas de
redução das iniquidades sociais; a ênfase em aulas práticas, com a transformação de todos os serviços
sanitários e ambientais, assim como de organizações sociais em espaços de ensino; o estreitamento das
relações entre as Universidades, os serviços de saúde e ambiente e as comunidades; o estímulo à
interdisciplinaridade, de modo a favorecer uma formação capaz de articular conhecimentos e disciplinas
para solucionar os problemas reais; a interiorização da formação proﬁssional em saúde e ambiente, com
a mecanismos inclusão social nos cursos de medicina, em particular. Na UFBA, a implantação dos
bacharelados interdisciplinares e do curso de graduação em Saúde Coletiva e a interiorização da
Universidade – seja com a abertura de campi da UFBA fora da capital, seja com a criação de novas
Universidades federais com base em campi que previamente faziam parte da UFBA – se inserem nessa
série de experiências. Além de desenvolverem na prática essas experiências, os docentes da UFBA têm
investido na (auto)reﬂexão sobre o tema, tendo, inclusive, organizado o Programa de Pós-Graduação em
Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade. Ademais, a UFBA apoiou fortemente a implantação da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que adotou um modelo inovador, com base em uma
estruturar curricular que proporciona aos estudantes, nos primeiros dois ou três anos, uma formação
geral, envolvendo artes, ciências, humanidades e saúde, seguido por uma formação proﬁssional. Essas
experiências da UFBA aproximam-se de outras experiências internacionais, notadamente aquelas
inspiradas na Declaração de Bolonha (1999), e têm sido, portanto, objetos de cooperação internacional.
Aprofundar essa cooperação é importante para o fortalecimento da capacidade de produção de
conhecimento sobre a questão.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Tecnologia de diagnóstico e intervenção ambiental e ocupacional
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto

Versão do Relatório: 0.25.0
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Emitido em: 24/10/2018 15:20

Os agravos à saúde humana, em especial de trabalhadores e os danos ao ambiente são por demais
conhecidos e debatidos. Entretanto, ainda é necessário o desenvolvimento de tecnologias para o
aprimoramento do diagnóstico, incipiente em muitos casos nos processos de trabalho. Os agravos e
danos ao ambiente estão presentes em todos os setores da economia, sendo uns mais visíveis que
outros. Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de estudos que contribuam com diagnósticos
mais válidos e intervenções mais efetivas em algumas situações de importância para a saúde pública.
Destacam-se, portanto, alguns estudos em cooperação com instituições estrangeiras: desenvolvimento
de tecnologia de neblina ativada para redução de contaminantes na atmosfera; avaliação do risco
integrado da presença de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos e metais pesados no ar, água e
alimentos para populações do Recôncavo Baiano; contaminação ambiental e humana na exploração e
produção mineral com destaque para o chumbo e para o urânio; análise das demandas físicas e
construção de indicadores de exposição ocupacional; fatores ocupacionais associados e intervenções
para a prevenção, diagnóstico e manejo da hipertensão arterial nos locais de trabalho e na atenção
primária no SUS; estresse ocupacional e a saúde dos trabalhadores - avaliação de instrumentos de
mensuração e das complexas relações entre estressores no trabalho e efeitos sobre a saúde; distúrbio
de voz relacionado ao trabalho: uma doença invisível; estudos de intervenção e monitoramento de voz:
modiﬁcando os cenários de adoecimento; saúde e sustentabilidade do pescador artesanal por meio da
pesquisa participativa de base comunitária com trabalhadores tradicionais, pescadores e marisqueiras
expandido para vários estados do Brasil e parcerias mais permanentes internacionais. Destaca-se que
esses projetos estão em menor ou maior grau em andamento, pois já existem cooperações com as
instituições citadas a seguir, originadas em várias missões de pós-doutorado dos docentes da pósgraduação: Agência Ambiental Federal da Alemanha, Universidade Nacional Autônoma do México,
Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité, Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale, Universidade de Montreal, Erasmus University; Universität
Dusseldorf, University College London, Harvard Medical School, Massachusetts Institut of Technology e
University of North Carolina.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Uso de ômicas e big-data em saúde e ambiente
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto

Versão do Relatório: 0.25.0
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A imensa quantidade de dados disponíveis, inclusive aqueles referentes ao sequenciamento de
moléculas, apresenta desaﬁos e oportunidades para a ciência. Com redução dos custos das tecnologias
de sequenciamento de moléculas biológicas (DNA, RNA e proteínas) e de outras ômicas, o volume de
dados cresceu de maneira exponencial. Ao mesmo tempo, informações ambientais e da biodiversidade
também cresceu. Assim, tendo como base estrutural de pesquisa a biologia dos sistemas, que visa o
estudo das interações entre os componentes do sistema biológico, analisando diferentes aspectos e
fazendo uso de análises multi-ômicas será possível o estudo de biocompostos, análise de perﬁs
metabólicos e ﬁsiológico visando entendimento da função e comportamento de biomoléculas (ex.:
genes, enzimas, metabólitos, compostos bioativos, etc.). Portanto, a integração dessas informações
podem ser cruciais para o desenvolvimento de soluções para problemas relacionados a saúde humana,
recursos genéticos e ambientais. Neste contexto, este projeto tem como foco a abordagem multi-ômica,
que engloba diversas técnicas modernas de análises de biomoléculas e uso de big-data, visando a
bioprospecção de espécies vegetais e seus princípios ativos, com potencial uso para produção de
biodiesel, indústria farmacêutica, restauração ambiental e desenvolvimento sustentável. Pretende-se
também desenvolver estudos de controle de proliferação celular e origem de neoplasias; produção de
proteínas recombinantes em sistemas de expressão heteróloga; bioprospecção de fármacos e de
marcadores moleculares; transgênese e sanidade para melhoramento animal e vegetal; conservação e
recuperação dos recursos naturais; desenvolvimento de bioprocessos; desenvolvimento de agentes
proﬁláticos, terapêuticos, testes diagnósticos e biossensores; prospecção, isolamento e identiﬁcação de
biocompostos; avaliação de biomarcadores de estresses bióticos e abióticos; biomarcadores de doença,
toxicidade de drogas, variação genética e ambiental. Além disso, pretende-se realizar a análise global
(multiômica) em indivíduos afrodescedentes que vivem nas Américas e construir plataforma de dados
multiômicos relacionados a asma. Os resultados desses estudos levarão a avanços na compreensão da
base molecular para a asma e potencialmente elucidarão as bases genéticas associadas às disparidades
étnicas observadas para a asma atópica. Vários programas de Pós-graduação da UFBA mantêm
cooperações internacionais nesta área de conhecimento.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

12

R$ 189.468,00

2020

7

R$ 110.523,00
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2021

7

R$ 110.523,00

2022

6

R$ 94.734,00
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Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

12

R$ 193.863,48

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

13

R$ 518.263,20

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

16

R$ 647.654,40

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

7

R$ 279.064,80

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

6

R$ 96.931,74

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

8

R$ 323.827,20

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

7

R$ 113.087,03

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

7

R$ 283.348,80

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

7

R$ 279.064,80

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

7

R$ 283.348,80

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

7

R$ 113.087,03

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

7

R$ 279.064,80

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Investigações em Geociências: Evolução Crustal, Recursos Minerais e Hídricos, Petróleo,
Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Desenvolvimento Socioespacial
Países
1. África do Sul
2. Angola
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Austrália
Canadá
China
Colômbia
Cuba
Espanha
Estados Unidos
Finlândia
França
Irlanda
Itália
Japão
Moçambique
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça

Justiﬁcativa de escolha do tema
O tema proposto aqui é de extrema relevância. O Estado da Bahia apresenta um patrimônio geológico
dos mais interessantes e diversiﬁcados do Brasil, sendo uma região com forte vocação para recursos
minerais, hídricos e energéticos. Por isto mesmo, ao longo dos anos, as disputas decorrentes da
atividade mineral e do uso da água no âmbito local e regional, bem como da atividade petrolífera, da
implantação dos parques eólicos, assim como da ocupação da zona costeira resultaram em demandas
crescentes da Sociedade por soluções e respostas cientíﬁcas para estes conﬂitos. Hoje, há uma
capacidade nunca antes alcançada de se observar a natureza, tanto com o sensoriamento remoto por
satélites como com dados in situ. São inúmeras as grandezas físicas a serem amostradas e alguns dados
podem ser obtidos apenas indiretamente por diagnósticos. Além disso, os dados observados são muito
limitados para prover informações sobre futuros estados do sistema climático e de seus componentes,
tendo em vista seu aspecto caótico e as mudanças de origem antrópica. O estado-da-arte dos modelos
do sistema climático são hoje ferramentas fundamentais para entendimento desse sistema e de sua
evolução. Eles contribuem para a deﬁnição de políticas para sustentabilidade das atividades do homem
na Terra. Por sua vez, as mudanças climáticas durante o Antropoceno deverão afetar as características
físicas, biológicas e biogeoquímicas das zonas costeiras e oceanos, modiﬁcando sua estrutura ecológica,
suas funções e os diferentes serviços prestados ao Homem. Estas mudanças tem o potencial de causar
sérios impactos socioeconômicos nas escalas local (zona costeira), regional (plataforma e mares rasos) e
global (oceano). A vulnerabilidade das populações costeiras a estas mudanças só pode ser
adequadamente avaliada no contexto de prognósticos de mudanças no ambiente natural. Em sumário, a
temática aqui proposta é ampla e interdisciplinar, sendo fundamental o diálogo entre os diferentes
campos de atuação das Geociências e mesmo outras áreas do conhecimento tendo em vista a amplitude
e a diversidade de abordagens. Por todos estes motivos, a busca pela internacionalização nas
Geociências é fundamental para garantir e ampliar o acesso às novas tecnologias e laboratórios de
referência, bem como para integrar a pesquisa realizada localmente em um contexto mais global de
mudanças educacionais e tecnológicas, promovendo a adaptabilidade às novas condições e inovações.
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OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Desenvolver métodos de assimilação de dados oceanográﬁcos e aplicações no Oceano Atlântico para
estudos de processos e da previsibilidade de curto-prazo do modelo HYCOM
Descrição
A Rede de Modelagem e Observação Oceanográﬁca (REMO) foi criada em 2007 para promover o
desenvolvimento da oceanograﬁa operacional no Brasil. Hoje participam da REMO a UFRJ, a UFBA, o
Centro de Hidrograﬁa da Marinha do Brasil (CHM) e o CENPES/Petrobras. A oceanograﬁa operacional
envolve coleta e processamento de dados observados, previsão numérica oceânica com assimilação de
dados e disseminação de dados, simulações e previsões para os diversos interessados pela informação
meteo-oceanográﬁca, como a indústria de óleo e gás oﬀshore, e setores de meio ambiente e segurança
da navegação. Grande parte da previsibilidade dos modelo oceânnico está associada à qualidade da
condição inicial, produzida pelos métodos de assimilação de dados (MADs), e à qualidade dos forçantes
atmosféricos. Particularmente, na UFBA foi construído o sistema de assimilação de dados da REMO,
chamado de RODAS, que funciona junto ao modelo oceânico Hybrid-Coordinate Ocean Model (HYCOM).
Em dezembro de 2010, a REMO foi admitida no projeto internacional GODAE OceanView (GOV)
(www.godae-oceanview.org) voltado para o desenvolvimento da oceanograﬁa operacional em todo o
mundo. Esse projeto abriu diversas oportunidades de colaboração internacional, especialmente nos
MADs. Assim, os objetivos especíﬁcos da presente ação estão voltados para a melhoria do sistema
HYCOM+RODAS através da: (i) implantação de MADs mais soﬁsticados e eﬁcientes; (ii)assimilação de um
conjunto maior de dados observados; (iii) emprego de saídas de modelos atmosféricos mais precisos.
Resultados do HYCOM+RODAS serão usados para estudos de previsibilidade e estudos de processos
oceânicos e de interação oceano-atmosfera com ênfase no Oceano Atlântico. Esses resultados e a
infraestrutura de modelagem poderão ser empregados em uma gama de aplicações em estudos do
clima presente, mudanças climáticas e meio ambiente.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos
Ação
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Encaminhar estudantes para estágio no exterior
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08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

0

1

0

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

10

4

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
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Indicador
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Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

GEOFÍSICA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Geofísica possui uma área de concentração em Oceanograﬁa Física,
na qual a circulação oceânica de meso e larga-escala do Oceano Atlântico e os métodos de assimilação
de dados são investigados empregando dados observacionais e modelagem computacional. Os sistemas
observacionais são fundamentais para a compreensão do sistema climático, que contém a atmosfera, os
oceanos, a criosfera e a biosfera. Entretanto, apesar disso, as observações não conseguem coletar todas
as informações necessárias para caracterizar a variabilidade dos componentes do sistema climático nas
escalas intrasazonal a interdecenal e além dela. As pesquisas desenvolvidas neste programa apoiam
fortemente o desenvolvimento da oceanograﬁa operacional no Brasil em parceria com o Centro de
Hidrograﬁa Marinha do Brasil, a UFRJ e o CENPES/Petrobras através da Rede de Modelagem e
Observação Oceanográﬁca (REMO, www.rederemo.org), membro do projeto internacional GODAE
OceanView (godae-oceanview.org). Os trabalhos são voltados para a melhoria dos sistemas de previsão
oceânica de curto-prazo, para a melhoria da representação da circulação oceânica e para a
disponibilização das saídas dos modelos para a comunidade de usuários da informação oceanográﬁca na
segurança da navegação, meio ambiente, exploração de óleo e gás oﬀshore, e outros e os modelos
matemático-computacionais do sistema oceano-terra-atmosfera-gelo e de seus componentes evoluíram
de forma substancial nos últimos anos. Houve um melhor entendimento dos sistemas propriamente
ditos, um enorme aumento da capacidade computacional e a construção de soﬁsticados sistemas
observacionais. O programa atua, portanto, de forma a trazer respostas necessárias e urgentes à nossa
sociedade.
PPG

Nota da Quadrienal

GEOGRAFIA

4

Justiﬁcativa
O programa de Pós-Graduação em Geograﬁa (POSGEO) tem duas linhas de pesquisa: (i) Análise Urbana e
Regional; e (ii) Estudos Ambientais e Análise do Território. Junto a isso, a análise do território aborda
questões relacionadas à gestão, organização e dinâmicas dos territórios nas mais variadas escalas
geográﬁcas. Para tanto, o POSGEO é composto por 20 (vinte) professores permanentes e 5 (cinco)
colaboradores englobando ações de diversos grupos de pesquisa. Neste contexto são objetivos do
programa abordar fenômenos vinculados à dinâmica espacial a partir de pesquisas e disciplinas variadas
em geograﬁa regional, agrária, urbana e cultural; e enfatizar o estudo do meio ambiente, biótico e
abiótico, assim como as relações existentes entre o meio ambiente e sociedade. As relações
sociedade/natureza e, particularmente, a relação entre meio ambiente e desigualdade socioespacial é
central na geograﬁa desde que esta foi instituída como ciência a partir da segunda metade do Século
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XIX. Além desta importância cientíﬁca para a geograﬁa, a questão é atual e interdisciplinar, envolvendo
um grande número de proﬁssionais de diversas áreas do conhecimento e representando um grande
desaﬁo nos dias atuais tendo em vista a expansão do neoliberalismo e da Revolução Cientíﬁca e
Tecnológica pelo mundo. A análise do aquecimento global, escassez e gestão de recursos hídricos,
ampliação das desigualdades sociais e espaciais nas áreas urbanas e rurais, poluição de rios,
planejamento e gestão de territórios, justiça social e ambiental, são algumas das questões que estão
inseridas nesta proposta de internacionalização.
PPG

Nota da Quadrienal

GEOLOGIA

4

Justiﬁcativa
O programa de Pós-Graduação em Geologia (PPGG) foi fundado em 1976 e atualmente conta com
diversos grupos de pesquisa. Atualmente as pesquisas desenvolvidas neste programa podem ser
enquadradas em três áreas de concentração: (i) Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral; (ii)
Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar; e (iii) Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos. A
primeira destina-se ao estudo do arcabouço de províncias geológicas e seus recursos minerais, quais
sejam, o Cráton do São Francisco e seus orógenos marginais incluindo ainda estudos sobre rochas de
origem extraterrestre. A segunda visa a realizar pesquisas relacionadas aos ambientes costeiros da
Bahia e de outras regiões do Nordeste brasileiro, bem como aspectos relacionados às mudanças
climáticas. A Bahia também possui importantes aquíferos cársticos, ﬁssurais e porosos, bem como
mananciais hídricos superﬁciais. A terceira área que concentra as pesquisas deste programa está
voltada para a solução dos problemas ambientais experimentados nas grandes cidades e áreas
industriais da Bahia pela atividade de mineração e de explotação dos recursos energéticos, bem como
na necessidade urgente de melhor conhecer os recursos hídricos do Estado, níveis de contaminação e o
desenvolvimento de técnicas de gestão, sobretudo na região semiárida. Além disso o programa vem
atuando no estudo da Geodiversidade e Patrimônio Geológico do Estado da Bahia com impactos e ações
na Educação em Geociências. Questões que envolvem o uso racional dos recursos minerais e hídricos
bem como a reutilização de rejeitos de mineração na agricultura são hoje chave para o desenvolvimento
sustentável. As pesquisas ora desenvolvidas por pesquisadores e discentes deste Programa trazem
resposta à demanda brasileira por novos recursos minerais, mas também soluções para a
sustentabilidade e uso racional destes recursos.
PPG

Nota da Quadrienal

GEOQUÍMICA: PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) tem como áreas
de concentração: (i) Geoquímica e avaliação de ecossistemas, e (ii) Remediação de Áreas Impactadas
por Petróleo. Uma de suas principais linhas de pesquisa é focada no melhoramento e desenvolvimento
de novos testes de remediação, estudos geoquímicos, detecção de microrganismos e enzimas com
capacidade em degradar hidrocarbonetos do petróleo usados tanto para minimizar o efeito de um
derrame, como para auxiliar na exploração. O programa conta com uma equipe técnica e laboratorial de
ponta, vinculados ao Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) da UFBA. O Laboratório de Estudos do Petróleo
(Lepetro) vinculado ao NEA apresenta alta capacidade analítica para o desenvolvimento de pesquisas
voltadas ao tema em questão. Além disso, o POSPETRO apresenta parcerias estabelecidas com outros
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centros de pesquisa e instituições de ensino superior qualiﬁcados nacionais (USP, UEFS, UENF, entre
outros) e internacionais (University of New Castle e Heriot Watt Univeristy), aprimorando sua capacidade
de pesquisa. Desde 2014, através de uma parceria estabelecida entre o POSPETRO e a BG E&P Brasil
Ltda, houve a aprovação do projeto “Programa: Formação do Centro de Excelência em Geoquímica do
Petróleo do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – GEOQPETROL”, que
contempla análises de remediação. Estas pesquisas nos colocam em posição ímpar para discutir os
avanços nacionais em questões fundamentais de autossuﬁciência energética dentro de um contexto de
desenvolvimento sustentável e de preservação do nosso patrimônio para as gerações futuras.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento analítico e novas tecnologias em estudos nas geociências
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A escolha dos métodos de amostragens e a aplicação de novas técnicas analíticas são de grande
relevância para o sucesso da pesquisa em todas as áreas das geociências. Este é um campo
multidisciplinar que beneﬁciará discentes e pesquisadores dos quatro programas participantes nesta
proposta.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desenvolvimento de Métodos de Assimilação de Dados e Estudos da Circulação e da Previsibilidade de
Curto-prazo do Oceano Atlântico com o HYCOM
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O presente projeto visa o desenvolvimento e aplicação de métodos de assimilação de dados

Versão do Relatório: 0.25.0

267 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:20

oceanográﬁcos com o modelo HYCOMem estudos de processos envolvendo a circulação e previsibilidade
de curto-prazo do Oceano Atlântico e sub-regiões ao largo da costa do Brasil. Os métodos que serão
empregados são os de interpolação ótima por conjuntos (EnOI) e o Filtro de Kalman por conjuntos
(EnKF). O primeiro já está em fase de consolidação no escopo da REMO com o sistema HYCOM+RODAS,
mas o segundo carece de desenvolvimento. Enquanto o EnOI requer apenas uma integração livre do
modelo para estimar a matriz de covariâncias dos erros do modelo, o EnKF requer a realização de um
conjunto de previsões especíﬁcas (entre 20 e 100 previsões) para o instante de assimilação. A produção
de um conjunto adequado de previsões é em si uma área de pesquisa. Os membros do conjunto
oceânico serão produzidos a partir integrações com perturbações nos forçantes atmosféricos, na
condição inicial e/ou em parametrizações físicas. O modelo atmosférico WRF da NOAA, EUA também será
implantado e poderá ser empregado para gerar o conjunto atmosférico de forçantes. O WRF será
conﬁgurado sobre subregião da América do Sul e do Oceano Atlântico coincidindo com um dos domínios
do HYCOM. Serão assimilados no HYCOM dados de temperatura da superfície do mar, perﬁs verticais de
temperatura e salinidade e anomalia da altura da superfície do mar. Particularmente, dados in situ do
sistema observacional PIRATA ainda não foram assimilados com o EnOI e trabalho será efetuado para
esse ﬁm envolvendo coleta, tratamento com controle de qualidade e testes preliminares. O sistema será
ainda aprimorado para que possa assimilar os dados relativamente recentes de salinidade da superfície
do mar derivados dos satélites SMOS e Aquarius. Experimentos serão realizados para identiﬁcar a
importância relativa dos diferentes dados na análise e na previsão de curto-prazo (até 9 dias) em feições
do Atlântico como a Corrente do Brasil, o sistema Subcorrente Norte do Brasil/Corrente Norte do Brasil e
a Conﬂuência da Corrente do Brasil com a Corrente de Malvinas. Esse projeto de colaboração envolverá
especialistas da Rede de Modelagem e Observação Oceanográﬁca (REMO) e do projeto internacional
GODAE OceanView do qual a REMO e pesquisadores do PPG em Geofísica fazem parte.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Dinâmica, evolução, avaliação e remediação na zona costeira
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Intercâmbios internacionais neste campo de pesquisa irão aumentar as chances de resultados
inovadores e publicáveis em grandes periódicos e até geração de patentes. Esse projeto de cooperação
já conta com algumas parcerias com instituições internacionais relevantes, tais como: a) Univeristy of
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California, Berkeley (Estados Unidos), através do Prof. Dr. Thomas Azwell; b) Memorial University of
Newfoundland, St. John’s (Canadá), através do Prof. Dr. Bing Chen; c) Environment Canada - Emergency
Center of Oil Spill (Ottawa - Canadá), por intermédio do Prof. Dr. Zhendi Wang e do Prof. Dr. Ali Khelifa. A
parceria com pesquisadores de centros de pesquisa de reconhecimento internacional, localizados em
países como Inglaterra, Escócia, EUA e Canadá, podem auxiliar no treinamento e conhecimento de novas
técnicas que norteiem, por exemplo, a utilização dos microrganismos e enzimas de interesse no âmbito
da biotecnologia, assim como na capacitação dos alunos, pesquisadores e professores em técnicas para
o monitoramento dos metabólitos secundários gerados em processos de remediação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos geo-ambientais, patrimônio geológico e educação em geociências
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Um campo de estudo relativamente novo e ainda muito pouco explorado no Brasil tem ganhado
destaque no cenário internacional graças aos incentivos e intervenções da UNESCO e da rede de
Geoparques. A pesquisa é interdisciplinar sendo fundamental o diálogo com outras áreas do
conhecimento tendo em vista a amplitude e a diversidade de abordagens. Inclui trabalhos em países que
se destacam nestas áreas como Portugal e Canadá, com os quais os pesquisadores do curso já vêm
atuando em parcerias de sucesso, bem como a prospecção de novas cooperações em locais onde os
trabalhos estão bem avançados como Itália, China e Rússia.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Geofísica de Exploração: Impactos na exploração mineral, recursos hídricos e energéticos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O Programa de Pós-graduação em Geofísica (PPGf) da UFBA, primeiro do Brasil em geofísica aplicada, foi
criado em 1969, e atualmente possui o conceito 4 na CAPES. A presente proposta está vinculada à área
de concentração de geofísica aplicada do PPGF e está fundamentada na identiﬁcação de problemas
estratégicos da indústria brasileira para os quais a geofísica aplicada à exploração de petróleo, de águasubterrânea, exploração mineral e geotecnia, poderá dar contribuições de signiﬁcativo impacto. O
projeto está alinhado com os objetivos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Geofísica do
Petróleo (INCT-GP), criado em 2009 pelo CNPq e sediado no Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia
da UFBA (CPGG/IGEO/UFBA). O projeto INCT-GP reúne cerca de 40 pesquisadores de seis instituições de
ensino (UFBA, UFPA, UFRN, UNICAMP, UENF, e SENAI/CIMATEC-BA) que representam a quase totalidade
da experiência da universidade brasileira na área de pesquisa e formação de pessoal em geofísica
aplicada à exploração de recursos minerais. Nossa contribuição envolverá o desenvolvimento e a
validação de métodos e algoritmos computacionais de modelagem numérica direta e inversa,
imageamento geofísico, processamento e interpretação qualitativa e quantitativa de dados geofísicos e
geológicos. Adicionalmente contribuiremos para o desenvolvimento de novas tecnologias de aquisição
de dados, e de novas abordagens de integração de diferentes metodologias geofísicas em conexão com
informações geológicas. Toda esta atividade será conduzida de forma integrada com a formação de
recursos humanos de alto nível. Os pesquisadores do PPGf mantêm vínculo de pesquisa com algumas
instituições cientíﬁcas internacionais atuantes na área de geofísica aplicada, a saber: Instituto de
Geofísica da Universidade do Texas/Austin; Departamento de Geofísica da Universidade de Stanford;
Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Noruega, e também, com empresas de
exploração e produção de petróleo, como PETROBRAS e STATOIL, e de prestação de serviços de
aquisição e processamento de dados sísmicos (CGG e PGS). Especiﬁcamente pretendemos atingir três
metas: (i) aumento da capacitação cientíﬁca brasileira na área de exploração e estudos de reservas
minerais (ii) transferência de conhecimentos para a sociedade, e (iii) consolidação do intercâmbio
internacional com instituições de ensino e pesquisa.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Geoquímica e Processos Antrópicos
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Tais pesquisas necessitam de treinamento e capacitação de pessoal técnico-cientíﬁco. Visa investigar os
impactos antrópicos em organismos biológicos costeiros e oceânicos. Um exemplo de pesquisas nesta
área envolve os hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs), duas classes principais de compostos tóxicos que atraíram a maioria das investigações de
poluentes derivados do petróleo nos últimos anos. Esses compostos entram nos ecossistemas marinhos
de diversas fontes, sendo os derramamentos acidentais de óleo uma das mais impactantes formas. O
entendimento da atuação integrada dos fatores intempéricos e/ou o destino ﬁnal dos contaminantes
devem ser levados em consideração para o desenvolvimento dos estudos de bioacumulação. A inclusão
de países como Inglaterra, Espanha, Canadá, e Austrália pode auxiliar no desenvolvimento de novas
metodologias para amostragem e determinação dos biomonitores.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Gestão de recursos naturais e impactos ambientais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
As pesquisas visam avaliar e minimizar os efeitos dos desastres ambientais causados pelas ações
antrópicas as etapas de pesquisa, exploração, produção, transporte e uso dos recursos naturais, bem
como os impactos ambientais provocados por estas atividades. Essas pesquisas são focadas
principalmente no melhoramento e no desenvolvimento de novos testes de remediação e
desenvolvimento de produtos que possam ser aplicados de forma eﬁcaz e corretos do ponto de vista
econômico, ambiental e social. Um bom exemplo tem sido a inserção nos últimos anos de técnicas
moleculares, as quais tem sido cruciais para compreensão das comunidades microbianas, se tornando
uma ferramenta essencial no desenvolvimento de técnicas mais conﬁáveis a serem aplicadas na
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recuperação de áreas degradadas por atividades petrolíferas. A parceria com outros países como
Inglaterra, Escócia, EUA e Canadá podem auxiliar no desenvolvimento de novas técnicas no âmbito da
biotecnologia, assim como o auxilio de técnicas para o monitoramento ambiental e processos de
remediação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Meio Ambiente e Desigualdade Sócio-Espacial
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
As rápidas e atuais transformações econômicas, políticas, culturais, sociais, territoriais, ambientais e
tecnológicas que vem ocorrendo no mundo atual tem estimulado a revisão das nossas formas de pensar
e de agir na sociedade e, particularmente, no meio acadêmico. Enfatiza o estudo do meio ambiente,
biótico e abiótico, assim como as relações existentes entre o meio ambiente e sociedade. Junto a isso, a
análise do território aborda questões relacionadas à gestão, organização e dinâmicas dos territórios nas
mais variadas escalas.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
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Paleontologia, recifes de corais, e analise de bacias
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Desenvolvimento de estudos com foco em fosséis e no desenvolvimento de recifes de corais. Inclui ainda
atividades para a compreensão de bacias.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Petrogênese, geocronologia, evolução geotectônica, exploração mineral e metalogênese do PréCambriano
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
As pesquisas têm como objetivo a aplicação e desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias
relacionadas à petrologia e à prospecção e descoberta de novos depósitos minerais. Inclui trabalhos em
países que se destacam nestas áreas como Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Suíça,
com os quais os pesquisadores do curso já vêm atuando em parcerias de sucesso, bem como a
prospecção de novas cooperações.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2019

2

R$ 31.578,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

3

R$ 47.367,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Modelos matemáticos, estatísticos e computacionais aplicados às ciências da natureza
Países
1. África do Sul
2. Canadá
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Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Noruega
Portugal

Justiﬁcativa de escolha do tema
As ciências da natureza valem-se de modelos matematizados para representar ou mesmo para
interpretar os fenômenos que investigam; para tanto, laçam mão de teorias matemáticas, incluídas aí as
técnicas estatísticas e probabilísticas, e muitas vezes com o auxílio substancial de recursos
computacionais, para propor experimentos e hipóteses preditivas que podem ser testadas e, deste
modo, desenvolver e aprimorar estas representações que buscam descrever alguns dos aspectos da
natureza para, deste modo, melhor investigar e fazer previsões sobre o comportamento da natureza
mesma. O estudo de modelos matemáticos é interdisciplinar e multidisciplinar, pois não apenas envolve
todas as áreas das Matemáticas, sejam puras sejam aplicadas, incluindo a Estatística, a Probabilidade, a
Computação teórica e aplicada, mas também é de fundamental importância nas áreas de ciências
naturais e de tecnológicas (física, química, geologia, biologia, engenharias, ciências da saúde, etc.); bem
como para as ciências humanas e sociais (economia, sociologia, linguística, etc.). Este é, portanto, um
tema que seguramente propicia, e de forma lhana, a aliança entre o fazer teórico e o fazer aplicado,
propósito natural de qualquer instituição que aspire à produção do conhecimento e formação de
proﬁssionais. A UFBA caracteriza-se por ser uma instituição que vem atuando em todas as áreas do
conhecimento, com vários programas de pós-graduação consolidados e com destacada presença no
âmbito da pesquisa cientíﬁca em diversas áreas; nas últimas décadas, acompanhando o movimento
natural do conhecimento que ocorre em nível mundial, a UFBA vem intensiﬁcado as colaborações
cientíﬁcas interdisciplinares dentro e fora da instituição. Em sendo assim, é inescapável que a UFBA
promova aquelas áreas de estudo que, pelo seu caráter basilar e universal, são essenciais para prover os
alicerces das demais áreas de pesquisa, este é um aspecto inegável das pesquisas relacionadas aos
modelos matemáticos; ademais esta linha de investigação estimula a autêntica interdisciplinaridade que
é, hoje, marca patente da pesquisa e da inovação no âmbito global.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Elevar o nível de internacionalização da pesquisa conduzidas no tema Modelos matemáticos, estatísticos
e computacionais aplicados às ciências da natureza
Descrição
Buscaremos elevar o nível de internacionalização da pesquisa e da formação pós-graduada relacionada a
este tema através do apoio aos meios que favorecem a circulação internacional do conhecimento. Estes
meios incluem, entre outros, o apoio à publicação em línguas estrangeiras, em particular em inglês;
apoio a estágios doutorais no exterior na forma de bolsas doutorado sanduíche; apoio a estadas e
missões de nossos pesquisadores nos centros de pesquisa no exterior com os quais o tema é
desenvolvido; atração de pesquisadores com experiência internacionalizada para visitas e estadas na
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Universidade Federal da Bahia
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

2

5

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

6

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022
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Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

Ciência da Computação

4

Justiﬁcativa
Grande parte da representação de sistemas da natureza através das técnicas de modelagem
matemática se faz com o recurso de ferramentas computacionais; por vezes, esta modelagem requer o
uso de computadores para o processamento das informações ou para o desenho e a experimentação
destes modelos, muitas vezes denominada de experimento in silico, dos modelos teoricamente
desenvolvidos; todavia não é raro que seja necessário o auxílio dos conceitos e métodos provenientes da
teorias da computação. Considerando este aspecto da modelagem matemática, a associação do
programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação a este tema impõem-se naturalmente.
PPG

Nota da Quadrienal

ECONOMIA

4

Justiﬁcativa
A linha de pesquisa em Economia Aplicada da UFBA contempla um conjunto de pesquisas em
Macroeconomia Aplicada, Microeconomia Aplicada, Economia Espacial, Finanças e Métodos Quantitativos
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e Energia e Meio Ambiente. As pesquisas têm como foco a modelagem de formulações teóricas de
problemas econômicos empíricos concretos para obter soluções quantitativas. Os métodos utilizados
compreendem modelos estatísticos, econométricos, programação econômica, modelos de equilíbrio
geral microesimulação computacional. Desse modo, é possível estabelecer um vínculo direto com as
linhas de pesquisa aplicada em estatística, matemática em computação no âmbito da Universidade
Federal da Bahia. Dentre as pesquisas realizadas no período recente e em andamento, no âmbito do
principal grupo de pesquisas da área, o Grupo de Pesquisas em Economia Aplicada, podem ser
elencados os seguintes projetos: · Determinantes da equidade no ensino superior: uma análise da
variabilidade dos resultados do ENADE do desempenho de cotistas e não-cotistas; · Utilização da
Capacidade Produtiva Instalada e Produto Potencial no Brasil: alternativas de mensuração e construção
de indicadores para o nível da economia nacional; · Rigidez Salarial e o Mercado de Trabalho no Setor
Industrial do Estado da Bahia: diagnóstico e implicações; · Determinantes do Desempenho Acadêmico e
Estimativa da Fronteira de Eﬁciência Educacional da UFBA; · Crime e Interações Socioeconômicas: um
modelo econométrico espacial sobre os determinantes da criminalidade na Cidade de Salvador; ·
Governança Territorial no Brasil: Lógicas Espaciais, Especiﬁcidades Institucionais e Políticas de
Desenvolvimento; Os projetos contemplam a modelagem de problemas sociais de econômicos da
realizado socioeconômica do estado da Bahia. A internacionalização da linha de pesquisa é uma passo
importante para o aprimoramento das pesquisas.
PPG

Nota da Quadrienal

MATEMÁTICA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Mestrado em Matemática, que, no próximo ano, comemorará cinquenta anos de
existência, foi concebido e se estabeleceu como iniciativa independente da UFBA; nos últimos anos, vem
experimentando um claro fortalecimento com a chegada de novos pesquisadores que proporcionaram,
não apenas a renovação de seus quadros de docentes, mas também a ampliação de suas linhas de
pesquisa que, além de incluir a investigação de caráter teórico, aspecto marcante em seu início,
incorpora também a de caráter aplicado e as linhas de estatística. Considerando que as teorias
matemáticas, quer as puras quer as aplicadas, bem como aquelas vinculadas às técnicas estatísticas,
são essenciais na modelagem matemática e estatística, é indiscutível que este programa seja central no
desenvolvimento deste tema geral.
PPG

Nota da Quadrienal

MATEMÁTICA - UFBA-UFAL

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Matemática, em nível de doutorado, foi desenvolvido em parceria
com a UFAL, embora ainda relativamente recente, vem trilhando uma trajetória consistente e se
consolidando por meio da expansão de suas áreas de pesquisa. Em sendo as ciências matemáticas
fundamentais à estruturação de todas as demais áreas do conhecimento, notadamente aquelas relativas
às ciências da natureza, cuja formalização tornou-se essencial e ocorreu antes das demais ciências,
como ora se dá com as humanas e sociais, sua associação ao tema dos modelos matemáticos torna-se
natural e, de fato, é inescapável.
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Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Consolidação e Desenvolvimento Integrado da Matemática no eixo Alagoas-Bahia
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Recentemente, com a criação do programa de pós-graduação em Matemática na UFAL e com a
reformulação do quadro docente do programa de pos-graduação em Matemática da UFBA, iniciou-se
uma intensa colaboração entre os docentes destes programas, apoiada pelo IMPA. Foi criado um
doutorado interinstitucional na área de Matemática entre a UFAL e UFBA, com o importante apoio de
pesquisadores do IMPA. Apesar de estarem em uma trajetória de melhoria, as pós-graduações em
Matemática na UFAL e na UFBA carecem de uma robustez e volume que se apresentam nas instituições
consolidadas parceiras. A infra-estrutura local em ambas instituições é ainda insuﬁciente para o
aproveitamento total do potencial humano e desenvolvimento das atividades em ambas universidades
em consolidação, necessitando investimentos. Além disso, com a expansão do sistema federal de ensino
superior, as instituições em consolidação conseguiram contratar um número relativamente grande de
recém-doutores, que carecem de apoio para realizar suas pesquisas. Parte desses recém doutores são
formados nas instituições consolidadas deste projeto, o que torna a colaboração ainda mais natural.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Física de Altas Energias e Teorias de Campos Efetivas
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Vários experimentos de fronteira em Física de Altas Energias estão atualmente em funcionamento no
mundo ou planejados para funcionar em anos vindouros. Estas facilidades experimentais e os estudos
teóricos associados estão por exemplo entre as maiores prioridades cientíﬁcas das comunidades da
Europa, EUA e Japão. Entre elas, destacam-se as perspectivas criadas com o LHC (Suíça-França). Na
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primeira fase do LHC o bóson de Higgs, a pedra fundamental que faltava ao Modelo Padrão da Física de
Partículas, foi ﬁnalmente descoberto. É digno de menção também outros aceleradores de partículas
existentes, como o RHIC (EUA), e alguns em construção (SuperKEKB-Japão; FAIR-Alemanha).
Seguramente ao longo dos próximos anos haverá uma profusão ainda maior de dados experimentais
consolidados sobre várias questões relevantes, a saber: as propriedades da matéria e seus constituintes
elementares; novos estados da matéria quando sujeita a condições extremas; descrição da origem e
evolução do Universo, entre outros. Portanto, alguns dos problemas atuais mais fascinantes da Física
Moderna encontram-se no escopo da Física de Altas Energias, e a interface entre teoria e experimento
desempenham um papel fundamental. Neste cenário, teorias de campos efetivas do Modelo Padrão da
Física de Partículas têm se mostrado bastante úteis na compreensão de certos fenômenos, em particular
aqueles que ocorrem em escalas de energia nas quais setores do Modelo Padrão tornam-se nãoperturbativos, engendrando tratamento teórico complexo e sendo uma importante fronteira cientíﬁca. É
neste contexto que direcionamos a nossa atenção. Temos devotado nossas atividades de pesquisa no
intuito de utilizar o potencial das teorias efetivas na investigação das propriedades da matéria, em
particular a matéria hadrônica. O projeto atual propõe a realização de cooperação internacional entre o
Grupo de Teoria de Campos da UFBA e grupos de instituições do exterior altamente qualiﬁcados e com
destaque na área que temos mantido colaboração, vinculados a instituições como  Universidad
Complutense de Madrid (Espanha)-já há um projeto de Cooperação entre UFBA e UCM em vigor; 
University of Alberta e University of Victoria, Canadá;  FIAS, Alemanha; e outras. Tal projeto nos
oportunizará o favorecimento das colaborações cientíﬁcas, mantidas com pesquisadores altamente
qualiﬁcados; e contribuição na formação de recursos humanos, através de orientações de estudantes de
iniciação cientíﬁca e pós-graduação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Modelos Matemáticos com Aplicações em Mercado Financeiro
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O presente projeto está focado em modelos matemáticos que sejam processos estocásticos, a maioria
dos quais são soluções de equações diferenciais estocásticas ou aleatórias, de forma que estes modelos
sejam provenientes de fenômenos no mercado ﬁnanceiro. O projeto possui uma característica
interdisciplinar envolvendo as pós-graduações de Matemática, Estatística, Economia e Administração de
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empresas e está direcionado a desenvolver e aprimorar modelos matemáticos no mercado ﬁnanceiro. A
contribuição da Matemática e estatística é mediante o cálculo estocástico e as equações diferenciais
estocásticas ou aleatórias. A participação da pós-graduações de Economia e de Administração de
empresas vêm a auxiliar no fornecimento de modelos mais adequados à realidade do mercado
ﬁnanceiro.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Quasi-periodic dynamics, Hyperbolic dynamics and Bifurcation theory
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
DynEurBraz is an exchange program between Europe and Brazil. The program exchange concerns
researchers in fundamental mathematics. The topic is the study of dynamical systems. Dynamical
systems represent the mathematical way to study chaos. One of the sources of inspiration was the
strange attractors discovered by meteorologists (the famous "butterﬂy eﬀect"). This exchange program
concerns a large part of the European experts in that topic. As Brazil stands for the one of the strongest
country in dynamical systems, the aim of this program is to allow a deep transfer of knowledge from
Brazil to Europe and a long term cooperation between the best European researchers and their highly
renowned Brazilian pairs. This exchange program will give each researcher the opportunity to work in
groups on their speciﬁc topics but also to beneﬁt from knowledge developed in interconnected topics. To
this purpose the project has been divided in the following three broad categories (Workpackage): Quasiperiodic dynamics, Hyperbolic dynamics and Bifurcation theory.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
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Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Questões centrais em teorias de anéis de grupo e códigos de erro
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Anéis de grupo representam um importante objeto algébrico que transita entre as duas mais
importantes e fundamentais teorias da álgebra, a saber, a teoria de grupos e a teoria de anéis. Eles são
onipresentes em todo o domínio da álgebra, uma vez que se deﬁnem como um módulo livremente
gerado, sobre uma base com estrutura de grupo ao qual se impõe uma multiplicação, dotando-o, assim,
da estrutura complementar de anel; por conseguinte, são estruturas que surgem de modo natural em
muitas aplicações; anéis de polinômios, por exemplo, são anéis de grupo. Ademais, o fato de habitarem
na fronteira das duas teorias fundamentais mencionadas possibilita o uso de ferramentas próprias
destas duas teorias para o trato das questões particulares da própria teoria dos anéis de grupo. Em
contrapartida, resultados oriundos da teoria de anéis de grupo vêm no auxílio da solução de muitos
problemas daquelas teorias. Diversas são as questões centrais deste ramo de pesquisa; do ponto de
vista teórico, o chamado Problema de Normalizador, a Propriedade do Normalizador, bem como as
conjecturas de Zassenhaus e problemas envolvendo as unidades em geral de um anel de grupo ou o
reticulado de seus ideais têm papel destacado. Anéis de grupo também têm presença relevante no
âmbito da matemática aplicada; exemplo disto é na teoria dos códigos detectores e corretores de erro;
cuja importância é patente, notadamente na aplicação às comunicações. Partindo da observação de que
códigos de erro podem ser interpretados como ideais em um anel de grupo apropriado, recentemente
observa-se um crescente interesse, quer na pesquisa teórica quer na aplicada, pelo uso do poderoso
arsenal de recursos da teoria de anéis de grupo nesta área da tecnologia. O Brasil já se consolidou como
um importante ator no cenário da pesquisa nesta área; inicialmente, São Paulo tornou-se o centro
irradiador desta área de pesquisa, que já inclui o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e começa a criar
núcleos também nos estados da região sul do país. A região Nordeste juntou-se a este movimento e a
UFBA já possui um núcleo de formação de pessoal neste tema, com vários estudantes que, nele, já
concluíram seus mestrados e doutorados. Este núcleo, que já possui interações com os demais centros
no país e com alguns destacados no exterior, pretende intensiﬁcar este intercâmbio.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Statistical properties of singular maps and ﬂows
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
The statistical point of view on Dynamical Systems is one of the most useful tools available for the study
of the asymptotic behavior of transformations or ﬂows. Statistical properties are often 2easier to study
than pointwise behavior, since the future behavior of an initial data point can be unpredictable, but
statistical properties are often regular and with simpler description. This project aims to study
transformations and ﬂows having singularities and som hyperbolic behavior, and obtain precise
statistical features of their long time behavior, pooling together the expertise of a leading international
researcher with graduate students an supervisors of the Graduate Programme in Mathematics of the
Federal University of Bahia. Th project includes a proposal for sandwich doctorate in the University of
Warwick under the co-supervision of the visiting researcher.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

1

R$ 15.789,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
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Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Nanociência e nanotecnologia
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Canadá
Espanha
Estados Unidos
França
Itália
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
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Justiﬁcativa de escolha do tema
O estudo das propriedades mais fundamentais da matéria ganhou o status de teoria cientíﬁca com o
advento da mecânica quântica; teoria cujas bases foram lançadas antes da metade do século XIX e que
ganhou maturidade na primeira metade do século XX. O particular estudo destas propriedades na escala
dos átomos e moléculas, com vistas ao entendimento das características mecânicas, elétricas, térmicas
ou ópticas de materiais especíﬁcos neste âmbito, ou seja, em dimensões de ordem nanométrica (um
bilionésimo do metro), deu origem a uma novíssima área de investigação cientíﬁca, isto é, à chamada
nanociência. A nanotecnologia surgiu da possibilidade de se utilizar esta ciência na construção de novos
materiais com aplicações relevantes em diversas áreas, como na eletrônica, na saúde e até em
aplicações mais prosaicas como na indústria têxtil, apenas para citar alguns exemplos. As possibilidades
que a nanociência e a nanotecnologia oferecem são diversas e, por isso mesmo, de difícil previsão; claro
está, entretanto, que o domínio destes novos campos é de suma importância não apenas para o
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico do país, mas também terá papel relevante em sua economia. A
UFBA possui grupos de excelência que já vêm se dedicando ao estudo destes temas, quer do ponto de
vista teórico quer no que diz respeito às aplicações práticas deste conhecimento. Estes grupos, que
possuem grande colaboração mútua e com centros de excelência no exterior, estabeleceram-se
primordialmente nos Institutos de Física e de Química como também no Instituto de Ciências da Saúde;
seus estudos teóricos e suas aplicações cobrem temas desde o estudo de superfícies celulares, passando
pelas estruturas de grafeno, até biossensonres, bioengenharia de tecidos e nanospintrônica. São temas
imprescindíveis no desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e terapia na área da saúde ou na
inovação de materiais orgânicos para a computação, como eletrodos de alta capacidade, e mesmo no
avanço das soluções de problemas ambientais, como nanocatalizadores para conversão limpa de
energia; estes são apenas poucos exemplos. Por ser uma área estratégica e, por natureza,
interdisciplinar, estes grupos vêm atraindo novos pesquisadores e expandido sua relação com outros
centros e grupos de pesquisa teórica e tecnológica no Brasil e no exterior.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Capacitar docentes para o desenvolvimento de técnicas inovadoras para diagnósticos utilizando
materiais nanoestruturados
Descrição
Desenvolver projetos e capacitar docentes para criação de novas técnicas de diagnóstico utilizando
materiais nanoestruturados.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
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circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados
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Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Capacitar, no exterior, docentes na área de funcionalização celular com nanomateriais e estudar a
produção de metabólitos primários e secundários por células fúngicas
Descrição
Realização de estágio sênior no exterior.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
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Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
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Conjunto de desenvolvimento de novos materiais nano estruturados para aplicações em spintrônica e
energia sustentável.
Descrição
Realizar missões colaborativas de pesquisas no exterior e vinda de professores convidados. Estágio
Sênior nos Estados Unidos e Noruega para desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados para
aplicações em energias renováveis e nanospintrônica. Missão na Alemanha para desenvolvimento de
pesquisa em nanospintronica. Missão na Suécia para desenvolvimento de novo eletrodos orgânicos
estáveis (OEMs) com alta capacidade de conversão e armazenamento de energia elétrica. Vinda de um
pesquisador na área de materiais orgânicos estáveis para conversão e armazenamento de energia
elétrica.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
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projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Desenvolver projetos para criação de plataformas para diagnóstico e tratamento de doenças utilizando
materiais nanoestruturados.
Descrição
Realizar colaborações e missões cientíﬁcas para aperfeiçoamento de tais plataformas.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Desenvolvimento de nanomateriais catalíticos na conversão de biomassa e gas natural em combustíveis
mais limpos.
Descrição
Realização de estágio sênior no Politecnico de Milano, sobre estudos cinéticos e modelagem
microcinética. Envio de 3 doutorandos PDSE para estágio sanduíche nas instituições parceiras. Receber 3
docentes estrangeiros em missão de pesquisa na UFBA e ministras cursos intensivos nos PGs. Realizar 3
visitas técnicas para estabelecer novas cooperação com a Universidade de Toronto, Univ. Stanford, Univ.
De Purdue, Univ de Columbia e Imperial College.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022
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Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

3

9

Objetivo
Desenvolvimento de nanomateriais catalíticos na conversão de biomassa e gás natural em combustíveis
mais limpos.
Descrição
Enviar doutorandos para estágio no exterior (PDSE) Realizar 3 missões de estudo no exterior (Canadá,
EUA e Reino Unido) Receber professores convidados do exterior para ministrar cursos na pós-graduação
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
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projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.9
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
Desenvolvimento de nanomateriais com aplicações catalíticas.
Descrição
Realizar missões de estudo no exterior. Receber professores convidados do exterior para ministrar
cursos na pós-graduação.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Desenvolvimento de nanomateriais com aplicações catalíticas.
Descrição
Realizar missões de estudo no exterior. Envio de estudantes de pós-graduação para doutorado
sanduíche.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
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experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

5

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas
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Objetivo
Projeto conjunto de desenvolvimento de nanoestruturas para aplicações em hipertermia.
Descrição
Realizar missões de estudo no exterior. Envio de estudantes de pós-graduação para Doutorado
Sanduíche.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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1

0

3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
Projeto conjunto de desenvolvimento de nanoestruturas para aplicações em hipertermia.
Descrição
Realizar missões de estudo no exterior. Envio de 02 estudantes de pós-graduação para doutorado
sanduíche.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
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de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados
Ação
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08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

Objetivo
Projeto conjunto de desenvolvimento de novos materiais nano estruturados para aplicações em
spintrônica e energia sustentável.
Descrição
Realizar missões colaborativas de pesquisas no exterior e vinda de professores convidados. Estágio
Sênior nos Estados Unidos e Noruega para desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados para
aplicações em energias renováveis e nanospintrônica. Missão na Alemanha para desenvolvimento de
pesquisa em nanospintronica. Missão na Suécia para desenvolvimento de novo eletrodos orgânicos
estáveis (OEMs) com alta capacidade de conversão e armazenamento de energia elétrica. Vinda de um
pesquisador na área de materiais orgânicos estáveis para conversão e armazenamento de energia
elétrica.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
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Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

8

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
3

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas
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PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

BIOTECNOLOGIA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGBiotec/UFBA) iniciou-se com a implantação do
mestrado em 2010 e com o doutorado em 2016. Até o momento, o PPGBiotec produziu mais de 62
depósitos de patentes e 200 trabalhos cientíﬁcos de alto impacto Qualis, toda produção com a
participação de discentes. O PPGBiotec conta com 19 professores sendo oito bolsistas de produtividade
do CNPQ. A composição multidisciplinar dos docentes resulta em um perﬁl de interdisciplinaridade que
favorece a produção técnico-cientiﬁca inovadora. O programa possui colaboradores nacionais e
internacionais. Existem projetos em andamentos com a University of Salzburg, Universidad de Cantabria,
National University of Ireland, Harvard e Wageningen Universities. Em 2018, com dois anos em
atividade, o programa enviou o primeiro doutorado “sanduiche” para a Universidade de Wageningen,
Holanda. O PPGBiotec está trabalhando em melhorar seu processo de internacionalização.
PPG

Nota da Quadrienal

BIOTECNOLOGIA - Rede RENORBIO

5

Justiﬁcativa
O Programa de Biotecnologia participa da Rede Nordeste de Biotecnologia – RENORBIO; rede, cuja
estrutura está deﬁnida no âmbito do MCTIC, que integra atualmente mais de uma dezena das principais
universidades na região Nordeste e no Estado do Espírito Santo. As aplicações da nanociência e o uso da
nanotecnologia têm experimentado um crescente interesse por parte daqueles que atuam nas áreas de
saúde, quer em respeito à saúde humana, quer em respeito à saúde animal, não sendo afastadas as
várias aplicações ao setor da agronomia. Por consequência, este tema tem papel fundamental na área
de pesquisa em biotecnologia; na proposta especíﬁca, entre outros objetivos, buscar-se-á o
desenvolvimento de biossensores cuja aplicação em novos métodos de diagnóstico e terapia é objeto de
intensa atividade na recente pesquisa mundial; é de interesse também a investigação da interação de
nanopartículas em componentes biológicos em geral.
PPG

Nota da Quadrienal

ENGENHARIA QUÍMICA - UFBA-UNIFACS

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, que envolve os cursos de mestrado acadêmico e
doutorado, completa vinte anos de existência neste ano; ao longo deste tempo, ﬁrmou-se como um dos
principais cursos na região, valendo-se do apoio do CNPq, da CAPES, da FINEP, FAP e demais órgãos de
ciência e tecnologia do Estado da Bahia; estabeleceu ainda uma profícua parceria com o Polo
Petroquímico de Camaçari. Esta parceria permitiu que o Programa se desenvolvesse com uma forte
inclinação para a pesquisa de caráter aplicado e para a inovação. Em sendo assim, é natural a
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associação deste programa ao tema da nanociência e nanotecnologia, notadamente no que diz respeito
ao desenvolvimento de nanocatalisadores de alta produtividade em conversão de energia, porém com
reduzidos riscos ambientais, cuja aplicação ao setor da indústria petroquímica é de grande relevância.
PPG

Nota da Quadrienal

PROCESSOS INTERATIVOS DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS

5

Justiﬁcativa
Este é um programa que se consolidou na formação de pessoal objetivando a pesquisa dos processos
biológicos e metabólicos de defesa em órgãos e sistemas, por sua própria natureza. Caracteriza-se pelo
viés multidisciplinar congregando várias áreas do conhecimento, como a Física, a Química, a Biologia e a
Engenharias de Materiais; o que explica a sua natural associação a este tema. Em particular, sua
presença neste tema dar-se-á na investigação e desenvolvimento de biomateriais em escala
manométrica como, por exemplo, na bioengenharia de tecidos ósseos por meio de biomateriais
nanoestruturados.
PPG

Nota da Quadrienal

QUÍMICA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Química completa, neste ano, cinquenta anos de existência; ao longo
deste meio século o programa, que já possibilitou a formação de mais de 350 mestres e mais de uma
centena e meia de doutores, consolidou-se como um dos mais importantes do país e com uma atuação
que cobre um amplo espectro das linhas de pesquisa em Química. Dentre estas várias linhas, o tema da
nanociência está sendo explorado e, com relação a este tema especíﬁco, o programa contribuirá, entre
outros assuntos, na pesquisa de nanomateriais com aplicação à construção de dispositivos para o
armazenamento e conversão de energia; na investigação do uso de nanopartículas metálicas em
associação a estruturas biológicas, por exemplo. Quanto a esta última linha de pesquisa, vale dizer que o
laboratório, que está abrigado no Instituto de Química, em que se desenvolverá o trabalho é o único no
Nordeste a lidar com esta linha de investigação.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Funcionalização de microrganismos (fungos, algas e bactérias) através da integração de nanomateriais
na superfície celular e região citoplasmática
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A integração de nanomateriais na estrutura celular é um tema de fronteira que vem despertando o
interesse da comunidade cientíﬁca em virtude de a possibilidade dessas células efetuarem novas
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funções (em (bio) catálise, sensores, engenharia de tecidos, etc.) diferentes de sua especialização
original. O Laboratório de Biotecnologia e Química de Microrganismos (LBQM-IQ-UFBA)) é o único do
nordeste brasileiro que desenvolve trabalhos na funcionalização de células fúngicas com nanopartículas
metálicas, com foco na modiﬁcação de produção de metabólitos secundários, no entendimento da
interação das nanopartículas com componentes biológicos e na produção de novos biomateriais. Dessa
forma, o objetivo da participação do grupo LBQM no presente edital é 1) capacitar os docentes
responsáveis através de estágio sênior no exterior (Université Paris Diderot), e 2) de desenvolver novos
trabalhos de colaboração através participação de estudantes de Pós-graduação no programa PDSE
(University of Saskatchewan e Université Paris Diderot).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Nanotecnologia e Bioengenharia Tecidual
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto institui-se na interface entre as ciências básicas e clínicas para o desenvolvimento,
aprimoramento e expansão de conhecimentos cientíﬁcos e inovações tecnológicas embasados na área
Nanotecnologia e Bioengenharia Tecidual, com o desenvolvimento de NanoBiomateriais para produzirem
o reparo de tecido ósseo. Atualmente, as doenças ósseas são um dos problemas fundamentais da
medicina regenerativa, em razão do aumento da longevidade da população e do número de traumas
causados por acidentes de vários tipos. Recentemente, um grande avanço cientíﬁco e tecnológico foi o
de que materiais em escala nanométrica podem apresentar novos comportamentos e/ou propriedades
diferentes daquelas em escala micro ou macroscópica. O projeto visa o desenvolvimento de
NanoBiomateriais, para o tratamento de lesões ósseas com o objetivo de restabelecer a estrutura e
função perdidas, para uma futura aplicação clínica destes NanoBiomateriais. A interface interdisciplinar e
multicêntrica permite simultaneamente, gerar conhecimentos cientíﬁcos e formar pesquisadores e
cientistas que atuarão nestas áreas de conhecimento e para aplicação direta na população. Os
pesquisadores envolvidos neste projeto são de diferentes áreas de atuação, e pertence a instituições
distintas, o que possibilita a formação de parcerias multicêntricas, estadual e nacional, entre
pesquisadores da UFBA, UFRB, e CBPF. Todos possuem experiência na metodologia proposta, muitos já
trabalham em parceria há alguns anos, em vários projetos. Alunos de graduação e pós-graduação irão
participar deste projeto, sendo factível a produção de dissertações de mestrado e teses de doutorado,
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que contribuirão para a consolidação do Programa de Pós-graduação Processos Interativos dos Órgãos e
Sistema ICS-UFBA, e fortalecimento do Grupo de Pesquisa: Bioengenharia Tecidual Óssea:
Desenvolvimento de Biomateriais e Terapêutica Regenerativa, e para formação de recursos humanos
altamente qualiﬁcados.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto Biofotônica e Bionanotecnologia Industrial
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A biofotônica e a bionanotecnologia são fundamentais para o desenvolvimento sustentável de processos
biotecnológicos na atualidade. A integração eﬁciente das duas áreas apresenta um enorme potencial
para o desenvolvimento de produtos e serviços principalmente devido ao seu relativo baixo custo. De
maneira geral, os processos bionanotecnológicos exigem infraestrutura adequada e muitas vezes de
larga escala além de custos elevados para a sua manutenção. Assim, existe uma real limitação para o
desenvolvimento de novas tecnologias de interesse a saúde humana e a área industrial. Neste contexto,
o presente projeto tem como objetivo o intercâmbio de conhecimento consoante ao uso de técnicas
biofotônicas e bionanotecnológicas visando a geração de produtos e serviços de interesse a vida
cotidiana das pessoas e na melhora e otimização de processos industriais. Para tanto, serão realizadas
missões para assimilação de conhecimento em instituições parceiras já a frente do conhecimento na
área discutida além do desenvolvimento de produtos gerados por pesquisa conjunta com os parceiros.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

3

R$ 47.367,00

2020

1

R$ 15.789,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

3

R$ 48.465,87

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema
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TEMA: Redução das desigualdades sociais extremas e duráveis
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

África do Sul
Alemanha
Argentina
Cabo Verde
Canadá
China
Colômbia
Coreia do Sul
Estados Unidos
França
Guiné-Bissau
Índia
México
Moçambique
Portugal
Reino Unido

Justiﬁcativa de escolha do tema
O tema das desigualdades sociais extremas e duráveis que caracterizam a sociedade brasileira tem sido
central e transversal em todas as disciplinas das Ciências Sociais e Humanas. Acompanhando o debate
sobre a essência e o caráter do povo brasileiro, a questão tem sido fundante desde a formação das
Humanidades nas décadas que seguem à declaração da república e sua institucionalização nas
universidades brasileiras, criadas a partir da segunda metade dos anos 1930. As Desigualdades Sociais e
a tradição de debates em torno dos traços essenciais e supostamente únicos da sociedade brasileira,
têm contribuído para atrair ao nosso país e universidades, a atenção de pesquisadores e grupos de
pesquisas estrangeiros. De fato, os principais fenômenos que nos tornam interessantes
internacionalmente são, tragicamente, nossas extremas desigualdades e as formas e arranjos culturais
que tem se desenvolvido como consequências e graças a elas. Na UFBA existe uma tradição consolidada
de pesquisa sobre desigualdades. O tema da “Redução das Desigualdades” sociais por meio de medidas
de inclusão e auxílio à permanência de alunos egressos de grupos subalternos, tem sido objeto de vários
programas e medidas de grande amplitude por parte da gestão universitária na UFBA, pioneira na
inclusão de grupos subalternos e na redução das desigualdades sociais no âmbito universitário. Abrimos,
portanto, a possibilidade da pesquisa comparativa internacional e a formação de redes de pesquisa e
ensino transnacionais através de ações de formação intelectual - Escolas Doutorais - de caráter
interdisciplinar e internacional. Essas atividades de ensino e pesquisa envolverão professores e
pesquisadores brasileiros e estrangeiros, organizados em missões de professores visitantes (sênior,
júnior e no Brasil), pós-doutorado no Brasil e doutorado sanduíche. Além disso, nessas missões, serão
estabelecidas trocas internacionais de conceitos e teorias sobre Desigualdades Sociais, bem como será
valorizada a perspectiva comparativa. Como produtos prevemos dois: (1) promover a internacionalização
da pós-graduação em dois sentidos: introduzindo ideias novas e pesquisadores estrangeiros na UFBA e
promovendo nossa pós-graduação (discentes e docentes) no exterior e (2) a contribuição para a
melhoria da colaboração e o intercâmbio (missões) entre programas de pós-graduação da UFBA,
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induzindo a mobilidade discente e docente em vários níveis: estadual, regional, nacional e internacional.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Elevar o nível de internacionalização das pesquisas conduzidas no tema Redução das desigualdades
sociais extremas e duráveis
Descrição
Buscaremos elevar o nível de internacionalização da pesquisa e da formação pós-graduada relacionada a
este tema através do apoio aos meios que favorecem a circulação internacional do conhecimento. Estes
meios incluem, entre outros, o apoio à publicação em línguas estrangeiras, em particular em inglês;
apoio a estágios doutorais no exterior na forma de bolsas doutorado sanduíche; apoio a estadas e
missões de nossos pesquisadores nos centros de pesquisa no exterior com os quais o tema é
desenvolvido; atração de pesquisadores com experiência internacionalizada para visitas e estadas na
Universidade Federal da Bahia
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1
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Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

0

1

Meta Final
2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

1

3

8

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

7

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ANTROPOLOGIA

4
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Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA foi criado em 2006. O trabalho antropológico
realizado no programa revela a riqueza do pluralismo cultural, político e social no Brasil, particularmente
nos grupos que sofrem as consequências das ações geopolíticas e estatais em nome do progresso e da
modernização. Tem como temática central o estudo e análise dos modos em que conceitos mutuamente
constituintes de modernidade-tradição, natureza-cultura, civilizado-primitivo se manifestam em
diferentes culturas, sociedades e épocas humanas. O enfoque tem caído sobre populações
marginalizadas na presente época. O PPGA tem produzido um corpus sólido de estudos, a partir de
pesquisas etnográﬁcas e históricas, sobretudo, mas não exclusivamente, conduzidas no Brasil, tanto nos
grandes centros urbanos, nas suas instituições e grupos sociais diversos, quanto nas áreas rurais
habitadas por povos originários e tradicionais, atualmente sujeitos a processos intensivos de colonização
e etnocídio.
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIAS SOCIAIS

4

Justiﬁcativa
A atuação do PPGCS/UFBA tem pontos de intersecção importantes e inegáveis com o tema da Redução
das Desigualdades. As pesquisas realizadas visam, entre outras coisas, (1) analisar a reprodução social
dos trabalhadores, a produção da pobreza, das desigualdades e vulnerabilidades sociais, (2) explorar as
dinâmicas de gênero, gerações, relações raciais e classe, tanto no plano teórico como no âmbito de
estudos empíricos, (3) reﬂetir sociologicamente acerca do crime, do controle social e da punição e, por
ﬁm, (4) explorar as interconexões entre narrativas, corpos e espaços em contextos de prática marcados
por diferentes formas de assimetria e desigualdade. Interessa aos docentes e discentes do PPGCS tratar
dos processos de formação e relação entre diferentes grupamentos sociais, bem como examinar o papel
das dinâmicas de produção material e simbólica na construção de novas possibilidades de convivência.
PPG

Nota da Quadrienal

DIREITO

4

Justiﬁcativa
O PPG em Direito foi instituído em 1953 e possui duas áreas de concentração, uma para o Mestrado
“Direitos Fundamentais e Justiça” e outra para o Doutorado “Jurisdição Constitucional e Novos Direitos”.
Na primeira se desenvolvem pesquisas sobre os Direitos Fundamentais que exigem respostas complexas
no âmbito de sua fundamentação ﬁlosóﬁca e de suas pretensões de universalidade, face a tensão
provocada por imperativos sistêmicos, que é acentuada em um contexto de profundas desigualdades
entre o centro e a periferia de uma sociedade global. Na segunda analisamos a concretização dos novos
direitos fundamentais pelo Poder Judiciário. Como a Constituição de 1988 deixou de ser promessa e se
tornou norma, muitos se valem de seus princípios para exigir que suas pretensões sejam apreciadas e
tuteladas pelo Poder Judiciário e essa efetividade tem ensejado o ativismo judicial, como a inclusão de
estudantes negros nas universidades públicas, o aborto e o casamento entre homossexuais.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS ÉTNICOS E AFRICANOS

4
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Justiﬁcativa
A fundação em 1959 do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) contribui estrategicamente para
fomentar na UFBA as atividades de pesquisa e extensão em estudos afro-brasileiros e africanos. Em
2005 foi criado o Pósafro, associado ao centro, cujo objetivo é desenvolver, de acordo com
epistemologias e práticas de caráter multi/interdisciplinar, reﬂexões e produções cientíﬁcas que
contribuam para expandir o campo dos estudos étnicos e africanos no Brasil, a partir do estímulo a
modelos e recortes de pesquisa que, além de explorar temas e objetos em geral marginalizados,
ponham em relevo as articulações, interfaces, intercâmbios e conﬂitos que constituem os fenômenos
culturais, buscando assim qualiﬁcar a interpretação relacional ou comparativista de fenômenos sociais
africanos que também mobilizam a sociedade brasileira, destacadamente no que diz respeito ao
trabalho crítico voltado para as identiﬁcações raciais e as expressões do racismo, centrais no debate das
Desigualdades Sociais.
PPG

Nota da Quadrienal

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM) foca na
compreensão das relações de gênero e poder. Tomando as desigualdades entre mulheres e homens
como estruturantes de nossa sociedade, considera essas desigualdades de gênero como responsáveis
pelos altos índices de violências físicas, simbólicas e letais contra mulheres e outros grupos dissidentes
do gênero, como lésbicas, gays e pessoas trans, em diversas instâncias sociais. Assim, a desigualdade
que permeia a relação entre os sexos é trazida para a esfera pública, materializando-se no baixo aporte
de recursos e implementação pouco expressiva de políticas públicas que assegurem o acesso a direitos
e proteção social, que contribuam para a promoção da equidade de gênero, o que implica em maior
exposição das mulheres e do segmento LGBT a situações de vulnerabilidade e risco social. O PPGNEIM
tem se dedicado a aprofundar o conhecimento acerca das diferentes expressões dessas desigualdades.
PPG

Nota da Quadrienal

FILOSOFIA

5

Justiﬁcativa
Criado em 2001, o Programa de Pós-Graduação em Filosoﬁa tem como objetivo a formação de
proﬁssionais altamente qualiﬁcados para a pesquisa e a docência (sobretudo o magistério superior) no
campo da Filosoﬁa. Ao longo deste tempo, apoiamo-nos em instrumentos oferecidos pela tradição
ﬁlosóﬁca, ou seja, em procedimentos de leitura e reﬂexão já canônicos, de sorte que tal formação
signiﬁque, em grande medida, o aprofundamento vertical do conhecimento ﬁlosóﬁco e o
desenvolvimento da habilidade para a pesquisa em subáreas especíﬁcas da ﬁlosoﬁa. O programa está
deﬁnido como área de concentração em Filosoﬁa Contemporânea, e subdividido em três linhas de
pesquisa: (1) epistemologia e ﬁlosoﬁa da linguagem, (2) ﬁlosoﬁa e teoria social e (3) fenomenologia e
hermenêutica.
PPG

Nota da Quadrienal

PSICOLOGIA

6
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Justiﬁcativa
O PPG em Psicologia produz conhecimento cientíﬁco que visa a compreender e transformar a complexa e
desaﬁadora condição social em que vive ampla parcela da população brasileira, incluindo crianças,
adolescentes, adultos, pais, trabalhadores, etc. Esta sensibilidade frente às questões sociais nos
assegura a certeza de uma atuação socialmente responsável, com a produção de conhecimento
cientíﬁco conﬁável, atual e sintonizado com as discussões no cenário internacional. No que tange o tema
da Redução das Desigualdades, estão sob investigação, a saúde mental nos sistemas públicos de
atenção primária à saúde, violência doméstica, violência na escola, desenvolvimento socioemocional em
crianças de famílias socialmente vulneráveis, desenvolvimento de funções neurocognitivas em crianças
que vivem em contextos de risco, adolescentes autores de ato infracional e medidas socioeducativas,
intolerância religiosa, a transição do jovem para o mundo do trabalho, usos e apropriações das TICs,
preconceito e discriminação, comprometimento com o trabalho, entre outros.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Diversidade terapêutica em populações tradicionais
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Os estudos sobre diversidade terapêutica em comunidades tradicionais (camponeses/pescadores do
litoral norte da Bahia e quilombolas do Recôncavo da Bahia) ainda se encontram em estágio incipiente
no âmbito da Antropologia. Embora sejam abundantes na produção acadêmica em áreas da saúde,
aqueles trabalhos, no entanto, abordam as temáticas dos saberes terapêuticos comunitários, de
curandeiros, parteiras, videntes e outros especialistas da cura de maneira atomizada e sem
problematizações transversais sobre as especiﬁcidades dessas populações em suas relações com o
sistema público de saúde. A partir das características aqueles trabalhos é possível observar aﬁnidades
entre fronteiras disciplinares e fronteiras empíricas, promovendo uma espécie de “repartição de
competências” no ambiente, nos corpos e nos sujeitos, repartições que empobrecem as investigações
sobre este tema. Considerando a existência de uma produção acadêmica expressiva sobre saúde em
populações tradicionais, mas com escassa contribuição da Antropologia, o objetivo deste projeto é
montar um repositório compreende um banco de dados quantitativo, textual, imagético e sonoro dos
agenciamentos terapêuticos, redes de cuidado e das políticas de diversidade terapêutica em
comunidades tradicionais no Brasil, produzindo um mapeamento que possa fazer essas contribuições
dialogarem com a perspectiva antropológica. O mapeamento proposto deverá ser estendido para outros
povos “tradicionais” (inclusive povos indígenas) no Brasil e América Latina, possibilitando a
problematização de pressupostos de pesquisa que alimentam visões românticas e dualistas de
populações empobrecidas, povos indígenas e quilombolas (são esses vulnerabilizados ou resistentes ao
progresso?). Além disso, as análises comparadas com diferentes povos possibilitarão a problematização
de categorias como interculturalidade (MENEDEZ, 2006) e intermedicalidade (GREENE, 1998; FOLLÉR,
2004; LANGDON, 2004), cunhadas em contextos de análise da saúde de povos indígenas, em suas
possíveis “transposições” para as comunidades tradicionais. O projeto tem como inspiração mais geral a
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ideia de que as boas descrições dos processos terapêuticos devem se valer, positivamente, das fricções
com outras epistemologias, polinizando a imaginação antropológica e descentrando concepções
etnocêntricas sobre o que seriam as outras terapêuticas (TAVARES, 2017).
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Racismo e Anti-Racismo no Plural: representações sobre ‘índios’ no ensino escolar e na mídia no Brasil e
na América Latina
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
A desigualdade social emerge e se mantem a partir da construção de distinções raciais e étnicas, entre
outras. O projeto investigará, num enfoque antropológico e comparativo, os modos em que se concebe e
atribui valores aos povos indígenas no Brasil e em outras nações da América Latina a partir de um
estudo sobre as formas contemporâneas do racismo contra índios e antirracismo ao seu favor. A
pesquisa explorará como estas correntes se manifestam no âmbito do ensino escolar, na mídia social e
nos meios de comunicação. Visa revelar as estruturas de alteridade que conﬁguram conhecimento e
geram atitudes sobre os povos indígenas (e, de forma correlacionada, outros grupos ditos raciais ou
étnicos); que acompanham atos de violência contra estes ou emergem em manifestações de apoio; e
que, desse modo, informam os processos hegemônicos e contra-hegemônicos nas conjunturas políticas e
econômicas nacionais e internacionais. A pesquisa emerge de um projeto de investigação ﬁnanciado
pelo CNPq entre 2015 e 2017. A nova investigação será realizada no Brasil entre 2018-2019.
Paralelamente pretende-se colaborar com dois centros de antropologia no reino unido para desenvolver
uma analise comparativa, realizada durante pós-doutorado no Reino Unido, em duas instituições na
University of Manchester e no LSE, do University of London. No primeiro, o colaborador principal será
Dr.Peter Wade, professor titular e especialista em raça e etnicidade na América Latina; no segundo, Dra.
Deborah James, professora titular e especialista no estudo da África do Sul.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
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Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2019

2

R$ 31.578,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

2

R$ 31.578,00

2022

1

R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

2

R$ 80.956,80

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58
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Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Restrições ao desenvolvimento econômico e à redução da desigualdade: precarização
do trabalho e a fragilização ambiental no capitalismo atual
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

África do Sul
Coreia do Sul
Espanha
Estados Unidos
França
Reino Unido
Suíça

Justiﬁcativa de escolha do tema
Atualmente, o desenvolvimento econômico encontra-se diante de grave impasse. O intenso processo de
acumulação, a partir da segunda metade do século XX, gerou, contraditoriamente, uma aguda
concentração de riquezas. Concomitantemente a este processo, nota-se, em primeiro lugar, um
aprofundamento da precarização do trabalho. O mundo do trabalho transforma-se velozmente enquanto
o capital, via novas tecnologias da informação e da microeletrônica, aliadas à ﬂexibilização, faz da força
de trabalho um fator produtivo cada vez mais redundante. Em segundo lugar, em que pese o
crescimento de uma consciência social de defesa do meio ambiente, o capital insiste na destruição da
natureza. Nesse sentido, nesta proposta de investigação, dois eixos cruciais se destacam, os quais, por
seus conteúdos perniciosos, restringem o desenvolvimento econômico abrangente, sustentável, virtuoso
e democrático, a saber, 1) a precarização e a desvalorização econômica e moral da força de trabalho, e
2) a agressão ao meio-ambiente. O referencial teórico no qual se apoia este projeto corresponde à
Economia Política e sua vertente chamada Economia do Desenvolvimento, a qual, expressando um viés
divergente com a teoria econômica liberal-conservadora, permite a formulação de modelos e políticas de
desenvolvimento econômico poderosos para o enfrentamento das tendências perversas exibidas pelo
capitalismo atual. Em síntese, as transformações do capitalismo no período recente, as quais incidem
pesadamente sobre o trabalho e a natureza, justiﬁcam a implementação de pesquisas e estudos para o
entendimento de suas formas, dimensões e efeitos. Entretanto, considera-se importante a compreensão
dessas manifestações, via um processo cooperativo, em um determinado número de países. Assim,
desdobramentos conceituais e analíticos inovadores poderão ser gerados, expressando uma potencial
agregação de conhecimento acerca da nossa sociedade e o desvendamento de formas de combate aos
efeitos nocivos sobre a humanidade decorrentes destas acentuadas mudanças. Nessa acepção, a
Economia Política permite interação e sinergia com outras áreas do conhecimento, cujos objetos
epistemológicos estão ligados ao tema dessa proposta. Dessa forma, nos reportamos ao Direito, às
Ciências Sociais e à Geograﬁa. Para tal ﬁnalidade, a transversalidade e a internacionalização propostas
apresentam-se como ferramentas promissoras, as quais se integram ao empenho para o crescimento da
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capacidade da pesquisa cientíﬁca na UFBA.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Combate à degradação da natureza e proposições de desenvolvimento econômico sustentável
Descrição
Objetiva-se investigar como as nações organizam e implementam mecanismos de intervenção na
sociedade de uma forma geral, e no sistema econômico em especial, para impulsionar formas produtivas
com menor agressividade ao meio-ambiente. Nessa linha, tornam-se objetos de estudo as políticas
públicas indução do desenvolvimento sustentável, tanto nos espaços urbanos como rurais – a exemplo
da Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC). A PAC tem sido um poderoso instrumento de
intervenção na economia e na sociedade, e um dos pilares da integração europeia, auxiliando a
consolidação do desenvolvimento econômico naquela região. Duas de suas ﬁnalidades tem intersecção
este objetivo da presente proposta: (i) criação e manutenção de empregos nas indústrias alimentares e
(ii) proteção ao ambiente e ao bem-estar dos animais. A PAC promove práticas agrícolas ecológicas,
investigação e divulgação de conhecimento. Também organiza um sistema de ajuda mais justo e um
papel mais importante ao longo da cadeia alimentar para os agricultores. Como desaﬁo futuro destacase a resposta ao crescimento demográﬁco e do consumo de produtos animais, decorrentes da melhoria
do nível de vida de parte da população mundial. Portanto, entendemos que a PAC deve ser tomada como
um elemento de estudo axial no âmbito do projeto de cooperação internacional da UFBA, situando-se
como referência para a formulação de desenhos e mecanismos institucionais de uma política pública
voltada ao desenvolvimento sustentável. Buscar-se-á, portanto, a troca de experiências entre docentes e
alunos de pós-graduação da UFBA e pesquisadores que atuam no campo da PAC. Instituições
internacionais relevantes, capazes de oferecer bagagem teórica e empírica aos pesquisadores da UFBA,
deverão ser envolvidas visando o incremento de pesquisas conjuntas em torno do tema das políticas
públicas para o desenvolvimento sustentável no Brasil, sobretudo mediante estudos de casos
comparados. Dentre estas, destacamos o Instituto de Estudios Sociales Avanzados, – IESA/CSIC –, da
Universidade de Córdoba, Espanha. Dentre as linhas de pesquisa do IESA/CSIC, apontamos aquela que
tangencia interdisciplinarmente o objetivo proposto, a saber, “Território, Ruralidade, Agricultura, Meio
Ambiente e Sustentabilidade”. Portanto, entendemos a relevância do IESA/CSIC e sua capacidade de
servir de esteio ao projeto de internacionalização da Universidade Federal da Bahia, aportando
conhecimentos e apontando caminhos às diversas pesquisas.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
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alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

6

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

4

2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

2

7

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022
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Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

6

Objetivo
O futuro do trabalho no capitalismo contemporâneo
Descrição
Tem recebido destaque na literatura acadêmica, nas instituições públicas nacionais e internacionais, e
nas entidades de empresários e trabalhadores, o advento de grandes mudanças no mundo do trabalho
em escala global. Entre as mudanças debatidas, destacam-se 4 processos que estão, estariam, ou
estarão em curso ao redor do mundo, quais sejam: 1) a eliminação signiﬁcativa de postos de trabalho
devido ao avanço tecnológico, com consequente crise estrutural do emprego; 2) a mudança da natureza
das relações de trabalho, com declínio do assalariamento; 3) a inviabilização da regulação baseada no
paradigma da relação de emprego; 4) o aumento da desigualdade de renda e de riqueza entre capital e
trabalho. Logo, este objetivo da proposta tem como ﬁnalidade problematizar os aludidos processos, no
que concerne à sua própria efetivação, e quanto aos fatores que ajudam a explicar seu
desencadeamento. Vivemos mais um ciclo de previsões acerca da substituição do homem por seus
próprios objetos tecnológicos no processo de produção da riqueza social, com rebatimento em diversos
campos. Estes ocupam posições cada vez mais complexas, utilizando uma combinação de inteligência
artiﬁcial, robótica e outras tecnologias digitais para realizar tarefas que antes eram exclusivas dos
humanos. Estima-se que o número de empregos expostos a alto risco de eliminação por conta da
automação podem alcançar magnitudes muito elevadas em diversos países. Seria a atual onda de
inovações qualitativamente inédita? Há como pensar a relação entre emprego e tecnologia abstraindo as
políticas de regulação e, especialmente, o desemprego macroeconômico das economias? É possível
apreender alguma tendência efetiva para a atual conjuntura? O que experiências brasileiras recentes
trazem de evidências empíricas para esse debate? No bojo desse debate, questões empíricas e teóricas
precisam ser reavaliadas, ou, ao menos, aprofundadas as pesquisas para apurar as hipóteses correntes.
Vale reﬂetir se as recentes mudanças no capitalismo implicaram grandes mudanças de conteúdo na
integração das empresas à produção, na estrutura de classes, e, por conseguinte, na questão da
desigualdade. Com base na economia política, por outro lado, percebe-se que a economia capitalista,
sem regulações que restrinjam sua natureza, tende a incrementar as desigualdades. Portanto, é nesse
campo que tendem a surgir contribuições profícuas para o entendimento das mudanças em curso a
respeito do trabalho, riqueza e desigualdade.
Ações do Objetivo
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Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

8

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

3

6

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

1

4

2

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
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Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

1

2

7

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo Número de missões realizadas

1

3

6

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

CIÊNCIAS SOCIAIS

4

Justiﬁcativa
Pesquisadores do PPGCS e do PPGE já atuam em projeto de pesquisa relacionado ao trabalho análogo ao
escravo, agregando bolsistas de graduação e pós-graduação da Economia e das Ciências Sociais.
PPG

Nota da Quadrienal

DIREITO

4

Justiﬁcativa
As Ciências Jurídicas aportarão a abordagem e o conhecimento acerca dos meios legais e institucionais
relativos à temática proposta
PPG

Nota da Quadrienal

ECONOMIA

4

Justiﬁcativa
Fornecerá o referencial teórico relacionado à temática do desenvolvimento econômico. Também
contribuirá com a massa crítica já acumulada pelo GEPODE (Grupo de Estudos em Economia Política e
Desenvolvimento) acerca do tema desta proposta.
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Justiﬁcativa
Há uma forte relação entre pesquisadores do PPGE e do POSGEO. Ofertam disciplinas comuns aos dois
programas e comungam esforços no GEOGRAFAR, grupo de pesquisas do IGEO, que atua acerca dos dois
eixos do projeto aqui proposto.
PPG

Nota da Quadrienal

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

4

Justiﬁcativa
O estudo do desenvolvimento em seu contraditório processo de polarização social e territorial constitui o
eixo principal de convergência entre ensino e pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais. Com base teórica na economia política e com foco nas transformações históricas e nos
processos em curso, professores dos Programas em RI e Economia já desenvolvem atividades de
pesquisa (participação em grupo de pesquisa comum - Gepode) e ensino (três professores de economia
integram o corpo docente permanente do Mestrado em RI). Esta parceria tem contribuído para a
formação de proﬁssionais que exercitam os limites e as possibilidades de construções teóricas que
buscam explicar e interpretar dinâmicas históricas ou atuais.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
A Reforma Trabalhista no mundo
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
Nas últimas décadas, tem ocorrido intensa pressão por mudanças nas normas de proteção ao trabalho
ao redor do mundo. Muitos países implementaram alterações legais pontuais, enquanto outros
introduziram modiﬁcações estruturais, que atingem o conjunto da regulação do trabalho. Essas
iniciativas mais profundas são comumente identiﬁcadas na literatura acadêmica e entre os agentes
sociais como reformas trabalhistas. O presente projeto de cooperação estudará os impactos das
reformas trabalhistas em alguns países selecionados. Desse modo, será possível analisar se as alegadas
mudanças na natureza das relações de trabalho e a inviabilização da regulação baseada no paradigma
da relação de emprego (que costumam ser justiﬁcativas associadas a essas reformas) efetivamente
ocorrem, e como as reformas se relacionam com o aumento da desigualdade de renda e de riqueza
entre capital e trabalho. Os países que comporão esse projeto foram selecionados tendo em vista: 1)
terem experimentado reformas trabalhistas recentes; 2) possuírem diferentes características, de modo a
tornar mais abrangentes e representativos os achados da investigação; 3) parcerias pré-estabelecidas
entre professores da UFBA e membros das respectivas instituições. Os países que serão objeto do
projeto e as respectivas instituições parceiras são: Espanha (Universidade Complutense de Madrid
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(UCM), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), Reino Unido (SOAS (School of Oriental and
African Studies)), Coreia do Sul (Institute of Latin American Studies at Seoul National University
(SNUILAS)) e França (Universidade de Paris - Laboratório Sophiapol). Para viabilizar o projeto, serão
realizadas missões (visitas técnicas) aos 4 países por professores da UFBA, para a realização e reuniões
norteadores das pesquisas. Além disso, um professor da UFBA será visitante na UCM por 3 meses (2019),
e outro na SNUILAS, para 12 meses (2020). Nesses países, serão realizadas atividades de campo (o
professor sediado na Espanha também irá ao Reino Unido e França para realizar reuniões com as
instituições parceiras e entrevistas com atores relevantes na implementação das reformas) e
aprofundadas as investigações. Complementarmente, um professor visitante virá ao Brasil (2021) para
colaborar com o desenvolvimento da parceria, especialmente na sistematização ﬁnal dos resultados da
investigação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Cooperação internacional Brasil-Espanha: sinergia institucional para o desenvolvimento rural sustentável
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
o projeto em tela tem como ﬁnalidade o desdobramento de medidas visando o cumprimento dos
objetivos propostos. O contato entre pesquisadoes da UFBA e do IESA/CSIC cria a oportunidade de
contrastar as experiências territoriais que vem se desenvolvendo nos dois países (Brasil e Espanha) e
propiciar o intercâmbio de conhecimentos dessas realidades, suas similitudes e diferenças. Os encontros
serão consubstanciados através de pesquisas de doutoramento, pós-doutoramento, estágios e oﬁcinas
de professores visitantes e marcados por reuniões de trabalho em que os pesquisadores contrastarão o
“estado da arte” sobre as experiências territoriais rurais sustentáveis em cada um dos países envolvidos
bem como suas pesquisas especíﬁcas. Como resultado dessas pesquisas, visitas técnicas e dos
workshops realizados pretende-se organizar trabalhos acadêmicos, como artigos, capítulos de livros e
livros, com a ﬁnalidade de difundir os resultados alcançados. Além de teses de doutorado. Espera-se,
para tanto, a realização de distintos estudos de casos comparados. Para justiﬁcar a escolha de estudos
comparados, embora estes careçam de rigor matemático, as comparações fornecem informações para
formulação de uma teoria explicativa, possibilitam uma descrição detalhada das entidades [agentes,
instituições, etc.] e permitem identiﬁcar “leis de tendência”. Acrescente-se que a base da metodologia
comparativa é, justamente, o estudo de caso, pois permite identiﬁcar padrões de comportamento.
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Assim, rigorosamente, a análise comparativa objetiva identiﬁcar semelhanças e diferenças em
determinadas entidades em relação a um critério. Buscamos identiﬁcar semelhanças e diferenças entre
os territórios espanhol e brasileiro a partir de um critério axial, estruturante: a capacidade de canalizar
inovações capazes de repercutir sobre o desenvolvimento territorial sustentável. Complementarmente
às visitas técnicas e das reuniões periódicas realizadas por meios eletrônicos, um pesquisador do
IESA/CSIC deverá atuar por um determinado período de seis meses no PPGE-UFBA com o intuito de
aprofundar a colaboração. Ademais, pelo menos um estudante de doutorado realizará complementos
sua pesquisa na instituição espanhola, coletando informações que possam subsidiar teórica e
metodologicamente a análise do desenvolvimento rural sustentável.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Desigualdade e o futuro da regulação do trabalho
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
A regulação do trabalho e sua relação com a desigualdade social é um tema central na cena política
internacional e tem chamado a atenção dos economistas ao redor do mundo. Se tem se formado um
relativo consenso sobre a intensiﬁcação da desigualdade, há grande divergências sobre as variáveis que
contribuem para seu recrudescimento. Para abordar esse tema, ampliando a sistematização de
informações e aprofundamento de diálogos teóricos e empíricos, será realizado um projeto de
cooperação que reunirá alguns dos centros de ponta no estudo da desigualdade no mundo, saber: o
SOAS (Reino Unido), a Universidade de Paris (França), a Penn State (EUA) e a Universidade de Lausane
(Suíca, Faculté des sciences sociales et politiques, Centre d’histoire internationale et d’études politiques
de la mondialisation). Com este projeto de cooperação, pretende-se aproximar perspectivas teóricas
distintas (como o debate da ﬁnanceirização do SOAS e o rentismo da perspectiva francesa) para o
diálogo crítico e avaliação de possibilidades metodológicas complementares. A Penn State e a
Universidade de Lausase possuem grande expertise na investigação empírica de regulação pública e
privada (ou híbrida) que podem enriquecer e subsidiar empiricamente um debate de fundo teórico:
estaria o grande capital de afastando da gestão do processo produtivo? É este um elemento central do
recrudescimento contemporâneo da desigualdade? O diálogo e intercâmbio entre as fontes utilizada e os
métodos empregados para construir os indicadores será o eixo fundamental para viabilizar uma sinergia
profícua para todas as instituições envolvidas. Por exemplo, há desaﬁos como compatibilizar

Versão do Relatório: 0.25.0

325 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:21

rendimentos individuais (via declaração do imposto de renda) com investigações sobre repartição de
receitas entre camadas de cadeias produtivas. Além das visitas técnicas e das reuniões periódicas por
teleconferência, um professor de uma das universidades estrangeiras passará uma temporada no Brasil
para intensiﬁcar a colaboração. Ademais, um estudante fará doutorado sanduíche na Universidade de
Paris, coletando informações que possam subsidiar teórica e metodologicamente a análise da
desigualdade no capitalismo atual.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (7 meses)

1

R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Tecnologia, desemprego e “novas” formas de organização do trabalho
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
Este projeto busca articular univ. de 4 diferentes partes (América do Norte, Europa, África e América do
Sul) para formar uma rede de invesyig. dos impactos da tecnol. na determinação do nível de emprego e
nas formas de organização do trabalho. Além da UCM (Espanha), estarão neste projeto a Penn State
University (EUA) e a Univ. de Witwatersand (WITS, África do Sul). Estas últimas 2 fazem parte da Global
Labour University (GLU), que já trabalha em cooperação com pesquis. brasileiros e facilitará a sinergia
entre os pesquis. envolv.. Os 4 países possuem estágios de desenvol. econômico e social distintos.
Mesmo Brasil e África do Sul, a despeito das similaridades, possuem estrut. ocupacional e parques
indust. diferentes. A rede permitirá diagnosticar em que se aproximam e onde se afastam os países, por
exemplo, no que tange à emergência da chamada economia de plataforma e novas formas de trabalho,
ou no emprego massivo de robôs e seus impactos no mercado de trabalho. Um ponto em comum a ser
destacado é o emprego da terceirização, enquanto estratégia de contratação nesses países. Destarte,
identiﬁcar como as tecnolog. informacionais interagem com tal forma de contratação pode ser um eixo
relevante a articular esses espaços. Será possível identiﬁcar e mesmo entrevistar trabalhadores que
participam do mesmo mercado de trabalho (trabalham para uma mesma empresa) mesmo morando em
difer. países. Para isso, serão necessárias atividades de campo nesses países. Complementarmente, um
prof. visitante virá ao Brasil (2021) para colaborar com o desenvolv. da parceria, especialmente na
sistem. ﬁnal dos resultados da investigação. Por outro lado, o estágio da robotização é provavelmente
muito distinto na comparação entre essas nações: como cada uma tem experimentado esse processo é
uma das questões a serem perquiridas pela rede. Será necessária uma ampla revisão sobre modelos e
séries históricas sobre o uso de robôs e outras tecnolog. (assoc. ou não à chamada indústria 4.0),
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especialmente nos EUA, para avaliar tendências no mercado de trabalho relacionadas ao novo
paradigma tecnológico. Além das visitas técnicas e das reuniões periódicas por teleconferência, um prof.
da UFBA passará 8 meses como prof. visitante na Penn State, de onde poderá desenv. a investig. de
campo sobre o mercado de trabalho norte americano. Ademais, um estudante fará doutorado sanduíche
na África do Sul, colhendo inform. sobre o mercado de trab. local e estreitando os vínculos com a WITS.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2019

2

R$ 31.578,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

2

R$ 31.578,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2018 Doutorado Sanduíche (6 meses)

0

R$ 0,00

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

3

R$ 121.435,20

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2020 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29
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2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2022 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

TEMA: Sustentabilidade, vulnerabilidade e serviços ecossistêmicos dos biomas tropicais
costeiros e oceânicos
Países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

África do Sul
Alemanha
Austrália
Canadá
China
Espanha
Estados Unidos
França
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia

Justiﬁcativa de escolha do tema
No período em que vivemos, as atividades antrópicas passaram a exercer o domínio sobre muitos
processos superﬁciais, aumentando o escopo, natureza e magnitude das alterações antrópicas no
planeta, modiﬁcando as interações entre os compartimentos bióticos e abióticos e comprometendo os
ecossistemas costeiros e oceânicos. Estressores e pressões antrópicas transformam a paisagem, alteram
os grandes ciclos biogeoquímicos, a estrutura dos ecossistemas e, como estes interagem com a
atmosfera, sistemas aquáticos e ambientes continentais. Consequentemente, a transferência de energia
e matéria através do contínuo continente–oceano foi alterada, gerando importantes implicações para os
ciclos biogeoquímicos, e para o funcionamento e serviços providos pelos diversos ecossistemas. O efeito
das transformações antrópicas na paisagem varia em escalas de tempo e espaço, a depender do
estressor e magnitude do impacto. Impactos antrópicos de larga escala, como o aumento de emissões
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de gases estufas, geram efeitos globais, mudando padrões de precipitação, causando aumento de
temperatura do ar e da água, e mudança na capacidade dos oceanos em absorver CO2, com impactos
em ecossistemas costeiros, terrestres e oceânicos, além de ter consequências diretas para a segurança
alimentar, hídrica e bem-estar dos seres humanos. A zona costeira oferece espaços, bens e serviços
essenciais aos seres humanos. A taxa de crescimento populacional nesta região é mais alta do que a
média global, sendo que para mais de 50% dos países costeiros entre 80-100% da população vive em
uma faixa de até 100 km da linha de costa. A gama de potenciais pressões e estressores associados às
atividades antrópicas é multifacetada e causa o comprometimento da saúde dos ecossistemas e bemestar de suas populações. Neste sentido, é de vital importância trabalhar com linhas de múltiplas
evidências para a avaliação da qualidade dos ambientes, o funcionamento e vulnerabilidade dos
ecossistemas, visando à proteção e conservação dos corpos d’água, recursos biológicos e patrimônio
histórico-cultural, bem como propor medidas efetivas para o uso sustentável dos ecossistemas costeiros
e oceânicos. Nossa motivação para a submissão desta proposta está embasada na consolidação dos
conhecimentos sobre o funcionamento dos ecossistemas costeiros e oceânicos, considerando as
características intrínsecas dos vários PG incluídos na proposta, bem como na rede de colaboração
internacional que já está em andamento ou em expansão.

OBJETIVOS DO TEMA

Objetivo
Avaliar as fontes naturais da matéria orgânica depositada em sistemas costeiros e oceânicos
Descrição
Sistemas costeiros apresentam um importante papel no ciclo global do carbono. Estes atuam tanto como
sorvedouros do carbono provindo do continente, como fonte ao oceano aberto. A matéria orgânica
natural presente no ambiente marinho pode ter distintas fontes, que podem ser alóctones ou
autóctones. Uma das formas de se avaliar essas fontes é através da aplicação de Marcadores Orgânicos
Moleculares. Estes podem mostrar a inﬂuência de atividades antropogênicas no material orgânico
depositado nos oceanos, como contaminação, eutroﬁzação, desmatamento, atividades urbanas, etc. O
POSPETRO e o Núcleo de Estudos Ambientais da UFBA têm trabalhado nessa temática através da análise
de n-alcanos nas matrizes sedimentares. Estes grupos têm proposto projetos de cooperação com a
Universidad de La Republica (Uruguai) para identiﬁcar diferenças nos perﬁs de n-alcanos produzidos
pelas vegetações temperada e tropical, identiﬁcando-se razões diagnósticas que possam ser usadas
para avaliar as mudanças temporais nas fontes de matéria orgânica terrígena depositada em ambientes
marinhos do Atlântico Sul. Além disso, redes de cooperação internacionais realizadas entre os grupos em
questão e pesquisadores do Reino Unido, Alemanha Estados Unidos e Holanda, apesar de não terem sido
criadas ainda, se fazem importantes para a identiﬁcação e aplicação de novos grupos de marcadores
para avaliar processos naturais e antrópicos que inﬂuenciam na matéria orgânica depositada em
sistemas costeiros e oceânicos.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022
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Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador
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3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Consolidar a rede de cooperação cientíﬁca internacional em estudos de avaliação de impactos antrópicos
usando linhas de múltiplas evidências em sistemas costeiros e oceânicos
Descrição
Combinar os diversos ramos da química, física, geologia e biologia é particularmente importante na
avaliação de impactos antrópicos em ecossistemas tropicais, uma vez que muitos contaminantes
químicos, não só os tradicionais metais traço e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mas também a
enorme variedade de substâncias químicas emergentes ‒ contaminantes tecnologicamente críticos ‒
tem destino, comportamento e potencial para causar efeitos biológicos ainda desconhecidos. A
combinação de contaminantes químicos e outros estressores ‒ e.g., mudanças climáticas, eventos
extremos, e efeitos associados como a estratiﬁcação das águas, desoxigenação e diminuição de pH,
além da invasão de espécies exóticas, patógenos, e eutroﬁzação ‒ também aumenta a complexidade da
determinação dos impactos e o que eles signiﬁcam em termos de funcionamento dos ecossistemas e
provimento de serviços ecossistêmicos na zona costeira e nos oceanos. A rede de cooperação iniciada
recentemente inclui pesquisadores da Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Suécia e Portugal, os quais
estão atuando no escopo de projetos ﬁnanciados pelo CNPq e FAPESB. Ferramentas distintas (e.g.,
ecológicas, química e físicas) e complementares são apenas possíveis utilizando estas redes de
cooperação previstas. As atividades de pesquisa a serem desenvolvidas neste projeto terão papel efetivo
para atingir vários objetivos e metas da Agenda 2030 da ONU (www.agenda2030.com.br) visando a
promoção do desenvolvimento sustentável.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
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Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados
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Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Consolidar cooperação cientíﬁca internacional na modelagem de sistemas costeiros
Descrição
O aumento da capacidade computacional e de armazenamento força um contínuo aprimoramento da
modelagem numérica de processos costeiros, onde tanto as irregularidades do contorno como os
gradientes físico-químicos são consideravelmente maiores que aquelas observadas em oceano aberto.
Em regiões estuarinas e de baías, especialmente, a ﬁel representação topográﬁca das áreas rasas, assim
como a apropriada descrição da entrada de água doce (ﬂuvial e atmosférica), ﬂuxo de calor e
cisalhamento eólico, são cruciais para a boa qualidade das simulações do ﬂuxo e água, o qual determina
o destino do transporte de material biótico e abiótico que chega, ou é produzido, no estuário. Vários
modelos já foram implementados para investigar a circulação de água da BTS. Os primeiros modelos, de
caráter estritamente barotrópico, foram incapazes de solucionar a circulação estabelecida por diferenças
de densidade, a qual é responsável pela eﬁciência da troca de água da baía. Mesmo com a
implementação de modelos robustos capazes de lidar com processos complexos como trocas de calor,
manteve-se uma severa limitação imposta por uma resolução espacial ainda deﬁciente, incapaz de
representar toda a geometria da baía, assim como reproduzir o importante efeito imposto pela presença
de áreas sujeitas à imersão/emersão ao longo do ciclo de maré. Neste momento está sendo iniciado um
novo ciclo de investigações hidrodinâmicas da BTS, promovido pela aprovação de 3 grandes projetos os
quais permitirão, pela primeira vez, a obtenção simultânea por longo prazo (4 anos) de dados
hidrológicos e correntométricos de alta qualidade, os quais subsidiarão a implementação de um modelo
numérico de alta resolução, com acoplamento oceano/atmosfera, de toda a BTS e de uma extensa área
(420 km N-S) da margem continental.
Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
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circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados
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Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

Objetivo
Fortalecer a inserção da Rede de Modelagem e Observação Oceanográﬁca (REMO) no projeto
internacional GODAE para promover o entendimento dos processos de interação oceano-atmosfera no
Atlântico
Descrição
A Rede de Modelagem e Observação Oceanográﬁca (REMO) foi criada em 2007 para promover o
desenvolvimento da oceanograﬁa operacional no Brasil. A oceanograﬁa operacional envolve coleta e
processamento de dados observados, previsão numérica oceânica com assimilação de dados e
disseminação de dados, simulações e previsões para os diversos interessados pela informação meteooceanográﬁca, como a indústria de óleo e gás oﬀshore, e setores de meio ambiente e segurança da
navegação. Em dezembro de 2010, a REMO foi admitida no projeto internacional GODAE OceanView
(GOV) (www.godae-oceanview.org) que visa o desenvolvimento da oceanograﬁa operacional em todo o
mundo e reúne os principais centros de monitoramento e previsão oceânica. Na REMO, a UFRJ e a UFBA
promovem desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico em modelagem oceânica e assimilação de dados.
Esses desenvolvimentos são migrados para o Centro de Hidrograﬁa da Marinha do Brasil (CHM), que
abriga o sistema previsor operacional da REMO. Entretanto, a disseminação dessas previsões é limitada.
Por exemplo, num esforço de intercomparação das previsões para seu aprimoramento, os centros do
GOV compartilham suas previsões, mas o CHM não participa desse trabalho. Em julho de 2017, a UFBA
montou um sistema quase-operacional inicializado com sistema de assimilação de dados da REMO
desenvolvido na UFBA, chamado de RODAS. Essa ação abriu uma gama de possibilidades para
aprimoramento e ampliação do sistema, incluindo por exemplo grandezas do ciclo biogeoquímico. Assim
os objetivos especíﬁcos aqui são: (i) melhorar o sistema previsor HYCOM+RODAS através do
aprimoramento de métodos de assimilação de dados e da inclusão de novas observações no sistema
como a salinidade da superfície do mar derivada de satélites; (ii) realizar a intercomparação das
previsões com as dos centros do GOV; (iii) realizar de experimentos com e sem assimilação de dados
para estudos de processos oceânicos e de interação oceano-atmosfera, particularmente os envolvidos
com a Zona de Convergência do Atlântico Sul e Conﬂuência Brasil-Malvinas; (iv) ampliar o sistema
previsor para incluir grandezas do ciclo biogeoquímico, como CO2, nutrientes e cloroﬁla, com ênfase na
margem equatorial brasileira e na costa sudeste do Brasil.
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Ações do Objetivo
Ação

Início

Término

Atração de pesquisadores do exterior ou com experiência internacional

08/2018 07/2022

Descrição
Esta ação será determinante para que pesquisadores de instituições parceiras e renomadas possam
circular pela UFBA de modo a contribuir “in loco” com a equipe e profundar a qualiﬁcação e produção
de conhecimento conjunta. Também farão parte desta ação a atração de pesquisadores brasileiros de
alta qualiﬁcação e experiência internacional.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de pesquisadores atraídos

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

1

9

3

Ação

Início

Término

Encaminhar estudantes para estágio no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
Os estágios acontecerão prevalentemente em para estudantes de nível doutoral para aquisição de
experiências inovadoras que contribuam para sua formação e produção de conhecimento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final

Quantitativo

Número de estudantes treinados em
estágio doutoral tipo sanduíche

1

1

2

Ação

Início

Término

Prover condições ﬁnanceiras para custear ações de internacionalização

08/2018 07/2022

Descrição
Além dos recursos CAPES-PrInt de apoio ao custeio de atividades de internacionalização, a UFBA
entrará com contrapartida para apoiar os subprojetos e os Programas de Pós-Graduação em seus
projetos de cooperação.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Situação Atual Meta 2º Ano

Meta Final

Quantitativo

Número de projetos e Programas
apoiados

2

10

5

Ação

Início

Término

Qualiﬁcar docentes internacionalmente

08/2018

07/2022

Descrição
Para a execução desta ação docentes dos Programas de Pós-Graduação envolvidos serão enviados
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para treinamentos em nível sênior e júnior no exterior com plano de atividades pré-deﬁnido e retorno
com apropriação e aplicação do conhecimento adquirido no treinamento
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de docentes qualiﬁcados

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

9

Ação

Início

Término

Realizar missões no exterior

08/2018

07/2022

Descrição
No âmbito desta ação pretendem-se realizar missões de trabalho no exterior para atividades
relacionadas à execução de projetos de pesquisa em cooperação internacional, assim como
apresentação de resultados de pesquisa em congressos e eventos internacionais ou visitas técnicas
em instituições para prospecção de parcerias.
Indicadores da Ação
Tipo

Indicador

Quantitativo Número de missões realizadas

Situação Atual Meta 2º Ano Meta Final
1

3

7

PPGs Participantes
PPG

Nota da Quadrienal

ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO

6

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento (PPGEcoBio) tem entre os seus objetivos
(i) estimular a aproximação entre a pesquisa ecológica e tomada de decisão na área ambiental e (ii)
estimular o diálogo da ecologia com outras áreas de conhecimento acadêmico. Os cursos que compõe o
programa são o Mestrado Proﬁssional, Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico. Os cursos
acadêmicos obtiveram o conceito 6 nas duas últimas avaliações das CAPES, sendo assim caracterizados
como cursos de excelência na área de biodiversidade. O projeto pedagógico do PPGEcoBio inclui o
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades pelos estudantes: a) reconhecimento das
interfaces existentes entre a ciência ecológica e problemas ambientais, particularmente quanto aos
desaﬁos e oportunidades associados à interação do ecólogo com pesquisadores de outras tradições
disciplinares e com proﬁssionais de setores não acadêmicos, levando em conta conhecimentos, práticas
sociais e valores; b) Habilidade de formulação de questões de investigação relevantes em ecologia e de
estratégias metodológicas para respondê-las; c) Desenvolvimento de autonomia cientíﬁca; e d)
Habilidade de acompanhamento e avaliação de projetos de pesquisa. O PPGEcoBio desde sua criação
tem pesquisa relevante desenvolvida nas ciências marinhas. Atualmente possui vários docentes do seu
quadro de permanentes que atuam na área de ecologia marinha. Entre esses, três são pesquisadores
bolsistas de produtividade nível 1 do CNPq. O PPGEcoBio é uma fonte regional muito importante para a
formação de pessoal nas ciências marinhas e vem contribuído substancialmente para a produção
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cientiﬁca brasileira nessa área. Assim, a participação do PPGEcoBio no âmbito do tema
“Sustentabilidade, vulnerabilidade e serviços ecossistêmicos dos biomas tropicais costeiros e oceânicos”
deve garantir a continuação da formação de pessoal, intercâmbio e a produção cientiﬁca de qualidade
nas ciências do mar.
PPG

Nota da Quadrienal

ENERGIA E AMBIENTE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente (PGEnAm) tem a missão de desenvolver
atividades de pesquisa e formação de doutores de forma inter e multidisciplinar, com foco em Energia e
Ambiente. Neste programa, os estudantes recebem formação com profundidade e abrangência, que
permita ultrapassar a fronteira das disciplinas e subáreas envolvidas no Programa e que os habilite a
atuar de forma interdisciplinar. Cada aluno tem dois supervisores de áreas distintas e complementares
de forma a estimular e garantir a abordagem multi/interdisciplinar das pesquisas. Entre as áreas de
atuação do PGEnAM está a “Avaliação de impactos ambientais na atmosfera, litosfera, hidrosfera e na
vida” em consonância com esta proposta. A diversidade de proﬁssionais envolvidos neste programa que
envolve químicos, oceanógrafos, biólogos, físicos é importante para subsidiar que a avaliação dos
impactos ambientais dos ecossistemas costeiros e oceânicos permita a produção de informações que
subsidiem o desenvolvimento sustentável e propicie a segurança hídrica, energética e alimentar de
forma a promover o bem-estar dos seres humanos e conservação dos ecossistemas e seus serviços
ecológicos.
PPG

Nota da Quadrienal

GEOFÍSICA

4

Justiﬁcativa
Esta PG possui uma área de concentração em Oceanograﬁa Física, com linhas de pesquisa em
oceanograﬁa estuarina e costeira e oceanograﬁa de meso e larga-escala. A oceanograﬁa costeira e
estuarina se dedica a investigar a dinâmica de circulação de água e sedimentos na costa brasileira e a
oceanograﬁa de meso e larga escala tem como foco a investigação de processos físicos no Oceano
Atlântico. Em ambas as linhas de pesquisa as investigações são feitas mesclando dados observacionais,
obtidos in situ e através de sensores remotos, com modelos numéricos da circulação costeira e oceânica,
este último usando métodos de assimilação de dados. Nas duas linhas de pesquisa, os processos de
interação oceano-atmosfera estão muito presentes, visto que a dinâmica dos oceanos em todas as suas
escalas dependem fundamentalmente da variabilidade da atmosfera, além do aporte de água ﬂuvial,
marés, entre outras forçantes. Desta forma, é também de interesse cientíﬁco acompanhar as alterações
recentes do clima e investigar seus efeitos na dinâmica de circulação marinha. Pesquisadores do PPGEOF
participam da Rede de Modelagem e Observação Oceanográﬁca (www.rederemo.org), do projeto
internacional GODAE OceanView (www.godae-oceanview.org) e da Rede Clima
(http://redeclima.ccst.inpe.br/), todos voltados para o desenvolvimento da oceanograﬁa operacional no
Brasil e no mundo. O entendimento dos processos físicos é fundamental para a compreensão de
fenômenos estudados na oceanograﬁa química, oceanograﬁa biológica e oceanograﬁa geológica, de
modo que o PPGEOF contribui para o esforço conduzido por outros programas para a criação de
atividades sustentáveis econômica, social e ambientalmente.
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PPG

Nota da Quadrienal

GEOQUÍMICA: PETRÓLEO E MEIO AMBIENTE

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) da UFBA tem
como áreas de concentração: “Geoquímica e avaliação de ecossistemas” e “Remediação de Áreas
Impactadas por Petróleo”. Assim, uma de suas principais linhas de pesquisa está relacionada aos
estudos geoquímicos de ambientes marinhos inﬂuenciados por atividades antrópicas. Nessa linha,
análises de contaminantes e/ou de caracterização química são realizadas em regiões costeiras e
oceânicas a ﬁm de entender os processos geoquímicos presentes e veriﬁcar a vulnerabilidade dos
ecossistemas em questão. Outro tema que começou a ser abordado por docentes e discentes
recentemente ligados ao POSPETRO é a análise das principais fontes e preservação de matéria orgânica
para sistemas oceânicos e costeiros tropicais. Uma das ﬁnalidades dessa linha de pesquisa é veriﬁcar
como ambientes marinhos atuam como estocadores de carbono e como ações antrópicas inﬂuenciam
nesse estoque. O programa conta com uma equipe técnica e laboratorial de ponta, vinculados ao Núcleo
de Estudos Ambientais (NEA) da UFBA. Além disso, ele apresenta parcerias estabelecidas com outros
centros de pesquisa e instituições de ensino superior qualiﬁcados nacionais (USP, UFPA, UEFS, UENF,
entre outros) e internacionais (University of New Castle e Heriot Watt Univeristy). Desde 2014, através
de uma parceria estabelecida entre o POSPETRO e a BG E&P Brasil Ltda, houve a aprovação do projeto
“Programa: Formação do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo do Instituto de Geociências
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – GEOQPETROL”, que contempla análises voltadas à
geoquímica ambiental. Essas parcerias supracitadas têm contribuído para uma melhor formação de
pessoas e um avanço no conhecimento dos processos geoquímico ocorrentes no litoral brasileiro, em
especial no da Bahia.
PPG

Nota da Quadrienal

QUÍMICA

4

Justiﬁcativa
O Programa de Pós-graduação em Química (PGQUIM), fundado em 1968, tem formado mestres e
doutores em várias áreas de concentração. No âmbito da presente proposta cabe destacar a formação
de proﬁssionais que atuam na área de química ambiental e analítica. Um dos focos principais do
programa está no desenvolvimento de técnicas analíticas avançadas que preconizam os princípios da
química verde e propõe o desenvolvimento de novos métodos analíticos que são posteriormente
aplicados para testar hipóteses sobre processos naturais e antrópicos atuantes nos ecossistemas
costeiros e oceânicos. Dentre as áreas de maior destaque do programa, está o desenvolvimento de
métodos analíticos para a determinação de contaminantes orgânicos e inorgânicos em nível traço e
ultra-traço em amostras de água (ﬂuvial, subterrânea, costeira e oceânica), sedimentos, material
particulado atmosférico e amostras biológicas, as quais incluem desde produtores primários até
organismos de topo da cadeia tróﬁca. Este último permite a avaliação de processos de bioacumulação e
biomagniﬁcação de contaminantes ao longo da rede tróﬁca. Os pesquisadores associados a este
programa já desenvolvem uma série de projetos em colaboração com parceiros estrangeiros a exemplo
do Programa Internacional GEOTRACES (www.geotraces.org), que estuda a biogeoquímica dos elementos
traço nos oceanos, os quais atuam, entre outros, como fatores limitantes da produção primária, que por
sua vez desempenham papel fundamental no ciclo global do C e no controle do clima. Outro programa
em andamento com forte parceria internacional é o PIRATA (https://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pirata). A
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vertente Brasileira do programa PIRATA tem cruzeiros oceanográﬁcos anuais entre 21ºS e 15ºN,
possibilitando o estudo de muitos processos oceanográﬁcos ao longo do lado oeste do Oceano Atlântico
Tropical.

Projetos de Cooperação Internacional
Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estoques de Carbono em Manguezais de Estuários Tropicais (ECMETro – Universal - CNPq405793/2016-2
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/12/2020

Descrição do Projeto
Ecossistemas costeiros são críticos para manutenção do bem-estar humano e da biodiversidade do
globo. Mais recentemente, esses sistemas naturais também foram reconhecidos pela capacidade de
sequestrar e armazenar carbono da atmosfera e dos oceanos A intervenção humana no ciclo do carbono
vem ocorrendo há milhares de anos. Entretanto, apenas nos dois últimos séculos o ﬂuxo de carbono
antrópico passou a ser comparável ao ciclo de carbono natural. Atualmente é amplamente aceito que
manguezais realizam importantes funções e serviços ecossistêmicos mas a degradação dos manguezais
também é notória, sendo que vários trabalhos estimaram que a degradação dos manguezais no mundo
vem se agravando. Várias das funções e serviços prestados por esse ecossistema estão sendo perdidos,
essencialmente devido à degradação relacionada a diferentes atividades antrópicas. Estimativas de C
para vegetação e solos de manguezais ainda são incipientes no território brasileiro. O presente projeto
terá duas frentes de pesquisa. A primeira irá estimar qual a quantidade de C estocada e há quanto
tempo esse C vem sendo estocado. Para responder essa questão, os o estoque de carbono nos
sedimentos e na ﬂoresta de manguezais serão quantiﬁcados; a cronologia de acumulação dos estoques
de carbono nos manguezais será descrita; serão avaliadas potenciais diferenças nos estoques de
carbono em regiões com diferentes regimes pluviométricos na Ecoregião Leste do Brasil (NE) e serão
desenvolvidos trabalhos de medições de carbono em campo para estimar estoque de carbono em
maiores escalas. A segunda frente de pesquisa irá avaliar como a contaminação e a carcinocultura
podem afetar os estoques de C em manguezais. O projeto conta com a participação de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros nas áreas de oceanograﬁa biológica, oceanograﬁa química, química, ecologia
marinha, sensoriamento remoto e modelagem ecológica. Serão envolvidos alunos de graduação e de
pós-graduação de vários programas de pós-graduação.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade
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R$ 51.256,80

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução IN-TREE, INCT – CNPq
465767/2014-1
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/12/2021

Descrição do Projeto
O IN-TREE visa produzir e investigar a produção de conhecimento inter- e transdisciplinar em ecologia e
evolução a partir da interação entre pesquisadores e estudantes brasileiros e estrangeiros e setores da
sociedade brasileira, como órgãos ambientais e escolas. Com isso, atuará na fronteira do conhecimento,
impactando de modo relevante esses campos cientíﬁcos e contribuindo para a solução de problemas
nacionais em áreas consideradas estratégicas nas políticas públicas de meio ambiente. A rede de
laboratórios associados ao IN-TREE desenvolverá 13 projetos temáticos (PT), abordando questões de
pesquisa na fronteira do conhecimento em ecologia e/ou evolução a partir de uma diversidade de
abordagens, incluindo: (a) procedimentos empíricos e teóricos com foco em métodos,
substâncias/moléculas, genes, ﬁsiologia, desenvolvimento, indivíduos, comportamentos, plasticidade
fenotípica, populações, ﬁlogenias, interações ecológicas, comunidades, ecossistemas, propriedades dos
ecossistemas, serviços ecossistêmicos, sistemas socioecológicos, e impactos; (b) métodos relacionados
às áreas da epistemologia, ética, educação, sociologia, antropologia, comunicação e economia; (c)
metodologias participativos relacionadas à interação com a sociedade. Além disso, serão desenvolvidos
cinco projetos integradores (PI), transversais aos projetos temáticos, que estimularão as equipes dos PT
a adorar perspectivas inter- e transdisciplinares nos campos da modelagem, epistemologia/ética,
interação com sociedade, comunicação e inovação. O IN-TREE possui um conjunto de ações de interação
da sociedade que, para além da divulgação e popularização da ciência, estabelecerão estratégias de
envolvimento de setores da sociedade na produção de conhecimento voltado para a solução de
problemas, contribuindo para a implementação de políticas públicas e para o desenvolvimento social.
Dentro do INCT IN TREE, temos o Projeto Temático 4: Distúrbios Naturais e Antrópicos na Baia de Todos
os Santos (DiNA - BTS) aplicado a ciências do mar.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Experimentos com Sistemas Observacionais usando o HYCOM+RODAS no Oceano Atlântico Sul e Tropical
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Os métodos de assimilação de dados (MADs) historicamente têm tido como sua principal missão a
construção da condição inicial dos modelos previsores de tempo e clima. Eles combinam campos de
modelos com dados observados criando a análise através da correção dos campos do modelo na direção
das observações. Tendo em vista a natureza caótica da atmosfera e dos oceanos, e de todo o sistema
climático, parte importante da previsibilidade dos modelos, nas diversas escalas de tempo, desde o
curto-prazo até a interanual, depende da qualidade da condição inicial. Entretanto, os MADs podem ser
empregados em estudos climáticos, quando a assimilação é conduzida por longos períodos, e na
veriﬁcação do benefício que determinado sistema observacional tem para a análise e para a previsão.
Essa informação é obtida realizando os chamados experimentos com sistemas observacionais (OSEs).
Serão realizados OSEs de forma coordenada no escopo do projeto internacional GODAE OceanView
(GOV), do qual pesquisadores e alunos da UFBA são participantes. Há um grupo de trabalho do GOV
dedicado aos OSEs e experimentos serão conduzidos na UFBA no contexto da Rede de Modelagem e
Observação Oceanográﬁca (REMO). Um deles será para identiﬁcar o impacto dos dados de temperatura
e salinidade coletados pelo sistema de observação PIRATA no Oceano Atlântico Sul. Esse sistema é
mantido pelo Brasil, EUA e França. O sistema de assimilação de dados da REMO, chamado de RODAS,
funciona juntamente com o modelo HYCOM e é capaz de assimilar dados de temperatura da superfície
do mar (TSM), perﬁs verticais de temperatura e salinidade e anomalia do nível do mar. Uma integração
com assimilação de todas as observações será conduzida. Em outra, todos os dados, exceto os do
PIRATA, serão assimilados. A comparação dos resultados, com métricas objetivas permitirá identiﬁcar a
importância do PIRATA para a análise. De forma similar, experimentos envolvendo a sensibilidade da
previsão do sistema HYCOM+RODAS aos dados do PIRATA será realizado. Outros OSEs serão também
conduzidos envolvendo, por exemplo, o sistema de boias ancoradas brasileiro (PNBOIA) e os
relativamente recentes dados de salinidade do satélite SMOS da ESA. A colaboração com pesquisadores
do GOV já está em andamento e pode ser estreitada com o intercâmbio de pesquisadores e alunos de
pós-graduação das diversas instituições participantes.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Monitoramento MeteoOceanográﬁco da Zona Costeira – CNPq “Estudo do clima de ondas e circulação na
plataforma interna do litoral norte da Bahia”
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
São objetivos deste projeto 1) o entendimento dos mecanismos forçantes da ressurgência na região de
formação das correntes de contorno de borda oeste no Atlântico Sul, 2) a investigação do transporte de
sedimentos na plataforma continental, 3) a determinação da sazonalidade climática da circulação
costeira e obtenção de longas séries temporais de dados oceanográﬁcos de boa qualidade. Espera-se
que estas séries venham a serutilizadas na geração de cenários futuros da dinâmica marinha e costeira;
como subsidiopara obras costeiras, portuárias e oceânicas; para validação de modelos numéricos
hidrodinâmicos; para melhorar o entendimento das variações das linhas de costas e dos processos
litorâneos; na avaliação dos eventos extremos; e no planejamento da gestão costeira.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Processos oceânicos e de interação oceano-atmosfera na Zona de Convergência do Atlântico Sul e na
Zona de Convergência Intertropical
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
O presente projeto visa o estudo de processos oceânicos e de interação oceano-atmosfera nas regiões
do Oceano Atlântico sob inﬂuência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT). Anomalias negativas de temperatura da superfície do mar (TSM)
imediatamente sob a ZCAS têm sido atribuídas a uma diminuição do ﬂuxo de radiação de onda curta na
superfície, devido à cobertura de nuvens em eventos de ZCAS. Entretanto, recente trabalho no PPGEOF
demonstrou que o bombeamento de Ekman pode também contribuir substancialmente na produção da
anomalia de TSM. Processo semelhante ocorre na ZCIT, sendo que, no Atlântico equatorial oeste e
adjacências, a pluma de água doce dos rios Amazonas, Tocantins e Orinoco cria um efeito de barreira
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que aumenta a estratiﬁcação. Isso pode inﬂuenciar a transferência de momentum da camada superﬁcial
para a subsuperfície, o balanço de calor na camada de mistura, a evaporação e o transporte de calor.
Como hipótese, seria o aporte de água doce dos rios suﬁcientemente grande para interferir no
transporte meridional de calor em larga-escala através da energética Corrente Norte do Brasil? Pode-se
ainda perguntar: (i) qual é o efeito da ZCAS e da ZCIT na variabilidade da TSM e da circulação na
camada superior do oceano na escala de tempo de dias a semanas?; (ii) qual é a contribuição
quantitativa do entranhamento de águas mais frias na anomalia de TSM observada nas regiões sob
inﬂuência da ZCIT e ZCAS; (iii) qual é a contribuição do rio Amazonas na TSM, na estratiﬁcação e na
circulação oceânica sob inﬂuência de sua pluma? Para abordar essas questões serão empregados dados
observados in situ e de sensoriamento remoto, modelos numéricos oceânicos e atmosféricos de alta
resolução, e análises oceânicas produzidas por métodos de assimilação de dados oceanográﬁcos. Esses
métodos combinam dados observados com saídas de modelos numéricos para produzir campos no
espaço do modelo corrigidos pelas observações. Conseguem assim aprimorar a representação do
sistema e com isso podem oferecer diagnósticos mais precisos. Parcerias no âmbito da Rede de
Modelagem e Observação Oceanográﬁca (REMO) (www.rederemo.org) e do projeto internacional GODAE
OceanView (www.godae-oceanview.org) serão buscadas nas investigações composto por especialistas
em modelagem, observação e assimilação de dados.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto Coral Sol – Termo de cooperação tripartite entre o CENPES/PETROBRÁS, UFBA e FAPEX
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/03/2022

Descrição do Projeto
O projeto tem natureza multidisciplinar,envolvendo pesquisadores de várias instituições (nacionais e
internacional) com o objetivo de compreender a ecologia e o processo de dispersão de larvas desta
espécie de coral invasora.São objetivos especíﬁcos do projeto: 1) o mapeamento e monitoramento das
comunidades coralíneas da BTS; 2) investigação da sistemática de grupos representativos das
comunidades coralíneas na BTS (esponjas, cnidários, crustáceos, moluscos e equinodermos); 3)
investigação da ecologia e a caracterização da fauna associada aos ambientes recifais em áreas com
presença e naausência de Tubastraea spp.; 4) determinação do ciclo de vida, compreendendo a biologia
reprodutiva (processos sexuais e assexuais) e desenvolvimento de Tubastraea spp.na BTS; 5)
investigação do comportamento, visando avaliar a interação das larvas de Tubastraea spp. , com larvas
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de corais nativos construtores de recifes; 6) implementação de modelo numérico com acoplamento
oceano-atmosfera para investigar a dispersão de larvas do do coral-sol na BTS e zona oceânca
adjacente; 7) avaliar o impacto de alterações do regime hidrológico na dispersão de larvas do coral sol.
Os resultados deste projeto serão importantes para subsidiar políticas nacionais de controle desta
bioinvasão marinha.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2019

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto GEOTRACES em cooperação com Projeto PIRATA-BR Financiamento Internacional Múltiplo, Gestão
Scientiﬁc Committee on Oceanic Research (http://www.scor-int.org)
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/07/2022

Descrição do Projeto
Para o entendimento da ciclagem biogeoquímica de cada um dos elementos traço, de suas inﬂuências e
relações com a produtividade primária, bem como os mecanismos de controle sobre o clima, é
necessário o conhecimento amplo e aprofundado de suas fontes, sumidouros, mecanismos de transporte
e especiação química. O Programa Internacional GEOTRACES (www.geotraces.org) representa o esforço
concertado de oceanógrafos para melhor entender os processos, em larga escala, que controlam os
padrões de distribuição espaço temporal dos elementos traço e seus isótopos no ambiente marinho.
Apesar deste e outros esforços de cooperação internacional, o entendimento sobre a inﬂuência dos
ciclos dos micronutrientes, como os elementos traço, nos oceanos, especialmente em condições de
temperatura, pH e salinidade variáveis, ainda é incipiente. Adicionalmente, os efeitos de variação, em
larga escala temporal, da disponibilidade de elementos traço e macronutrientes na produção primária e
produção de exportação de matéria orgânica são desconhecidos. Neste sentido, o Programa
Internacional GEOTRACES tem como missão entender as fontes, transporte e destino dos elementos
traços e seus isótopos nos oceanos, incluindo as trocas entre as interfaces atmosfera, continente e
oceano. Este programa, em suas múltiplas ações, está promovendo o melhor entendimento do ciclo do C
e nutrientes nos oceanos e zonas costeiras, bem como suas respostas as mudanças globais
contemporâneas. A imensidão dos oceanos e a complexidade das questões cientíﬁcas envolvidas
demandam um esforço conjunto internacional, uma vez que uma única nação é incapaz de avaliar as
particularidades dos projetos naturais e antrópicos em cada um dos oceanos. Nossa cooperação no
escopo do GEOTRACES está associada essencialmente ao estudo de elementos terras raras e isótopos de
Nd no Oceano Atlântico Tropical (15N-22S), os quais são utilizados como proxies para vários processos
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naturais e antrópicos.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2020

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Projeto de Cooperação para desenvolvimento analítico para análise de marcadores orgânicos
moleculares
Início do Projeto

Término do Projeto

01/01/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
Propõe-se a criação de projetos de cooperação entre o grupo de pesquisa em questão e pesquisadores
da Woods Hole Oceanographic Institution. University of Bremen, University of Bristol, Royal Netherlands
Institute for Sea Research e University of Newcastle (Austrália). Professores e pesquisadores destes
centros de pesquisa possuem reconhecimento cientíﬁco e capacidade analítica para: a) determinação de
marcadores moleculares de fonte de matéria orgânica; b) determinação de razão isotópica de carbono
no bulk da matéria orgânica, bem como em marcadores moleculares c) determinação de radiocarbono
em marcadores orgânicos, aumentando a capacidade de identiﬁcação de processos costeiros. Através
destes, é possível que se identiﬁque eventos antrópicos e naturais que ocasionam mudanças no tipos e
concentração de matéria orgânica depositada no litoral baiano. Estima-se que este projeto tenha
duração de 4 anos, onde haverá intercâmbio de pesquisadores estrangeiros e brasileiros, com a
ﬁnalidade treinamentos analíticos, co-orientação de alunos por proﬁssionais estrangeiros com
reconhecimento internacional, que sejam ministrados cursos sobre a aplicação de distintos marcadores
na identiﬁcação das fontes de matéria orgânica sedimentar, etc.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Versão do Relatório: 0.25.0

Quantidade

Valor Total

346 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

2019
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1
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R$ 40.478,40

Nome do Projeto de Cooperação Internacional
Serviços ecossistêmicos e impactos ambientais na Baía de Todos os Santos (SEImA-BTS) –
CNPq441264/2017- 4
Início do Projeto

Término do Projeto

01/08/2018

31/12/2021

Descrição do Projeto
Este projeto tem natureza multidisciplinar e multi-institucional e é conceituado como a terceira fase do
Projeto Baía de Todos os Santos (BTS), um programa cientíﬁco de longa duração (30 anos) que está
prestes a completar dez anos. A grande motivação para a submissão desta proposta, ao continuar o
Projeto BTS, é avaliar, usando linhas de múltipla evidência, como estressores em escala local/regional e
global impactam os ecossistemas da Baía de Todos os Santos. Os objetivos especíﬁcos são: 1)
Determinar a eﬁciência e a escala de tempo de estocagem de Corg e Cinorg, avaliar os processos de
produção e calciﬁcação nos manguezais e gramas marinhas e determinar o efeito das atividades
antrópicas nas taxas de enterramento de C; 2) Determinar processos e funções ecológicas chaves dos
manguezais e dos bancos de gramas marinhas; 3) Estabelecer a cronologia de contaminação de
diferentes habitats, identiﬁcando fontes e nível de degradação ambiental; 4) Quantiﬁcar os aportes de
elementos tecnologicamente críticos (e.g. terras raras) para a Baía; e 5) Investigar mudanças no padrão
de circulação da BTS. A equipe é composta de pesquisadores seniores, em consolidação e em iniciação
da carreira acadêmica, de maneira que abrange a competência presente e futura. Este projeto envolverá
alunos de iniciação cientiﬁca, mestrado e doutorado, que desenvolverão seus trabalhos de campo e
laboratório de forma integrada com os pesquisadores, permitindo seu treinamento acadêmico e a
produção de artigos cientíﬁcos que respondam perguntas inovadoras. Pesquisadores estrangeiros
renomados, participantes da proposta, asseguram que haverá colaborações com grupos internacionais
de referência, permitindo transferência de know-how, compartilhamento de infraestrutura e contribuição
para a internacionalização das atividades de pesquisa. Os resultados deste projeto subsidiarão: i. o
desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à regulação ambiental, visando ao uso sustentável
de recursos naturais da BTS; (ii) a elaboração do plano de manejo da APA da BTS; (iii) a construção de
bancos de dados biológicos, químicos e hidrográﬁcos para tomadas de decisão referente ao
planejamento do desenvolvimento rural e urbano da bacia de drenagem da BTS; (iv) a publicação de
artigos cientíﬁcos em revistas de alto impacto; e (v) a formação de recursos humanos qualiﬁcados.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2021

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40
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Nome do Projeto de Cooperação Internacional
South American vegetation molecular signatures and their use to identiﬁcation of organic matter sources
in South Atlantic
Início do Projeto

Término do Projeto

01/07/2019

31/07/2022

Descrição do Projeto
Tem-se discutido a criação de um projeto de cooperação entre pesquisadores Uruguaios e Brasileiros no
intuito de identiﬁcar a composição molecular e isotópica de grupos de vegetação de ambientes tropicais
e temperados, estabelecendo novos proxies que possam ser usados na identiﬁcação de processos
climáticos e antrópicos ocorrentes no Atlântico Sul. Estima-se que seja um projeto com 36 meses de
duração, onde os objetivos especíﬁcos são: 1) identiﬁcar a composição molecular e isotópica de
vegetações presentes em bacias de drenagem tropicais (Bahia, Brasil) e temperadas (Uruguai); 2)
estabelecer razões diagnósticas através das concentrações encontradas em cada tipo de vegetação que
permitam classiﬁcá-las conforme suas origens e comportamento bioquímico; 3) avaliar as principais
fontes de matéria orgânica terrígena para a Baía de Todos os Santos e para o estuário do Rio da Prata; 4)
identiﬁcar os principais processos climáticos e antropogênicos atuantes nas mudanças temporais das
fontes de matéria orgânica depositadas na plataforma continental adjascente à desembocadura do Rio
da Prata e no talude adjascente à Baía de Todos os Santos. Este projeto envolverá pesquisadores de
ambas instituições (UFBA e Universidad de la Republica), bem como alunos de iniciação cientíﬁca,
mestrandos, doutorandos e pós-doutores. Os resultados gerados permitirão: a identiﬁcação de processos
ocasionados pelas mudanças climáticas; publicação de 2 artigos cientíﬁcos em revistas com elevado
fator de impacto, elaboração de uma tese de doutorado e formação de mão de obra qualiﬁcada.
Missões vinculadas ao Projeto de Cooperação
Não foram cadastradas missões para o projeto
Recursos para manutenção do Projeto de Cooperação Internacional
Não foram cadastradas recursos para manutenção do projeto
Bolsas vinculadas ao Projeto de Cooperação
Ano

Modalidade

Quantidade

Valor Total

2022

Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

Missões Não Vinculadas a Projeto
Ano

Quantidade

Valor

2018

0

R$ 0,00

2019

2

R$ 31.578,00

2020

2

R$ 31.578,00

2021

1

R$ 15.789,00
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R$ 15.789,00

Bolsas Não Vinculadas a Projetos de Pesquisa
Ano

Modalidade

Quantidade Valor Total

2018 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

0

R$ 0,00

2018 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

0

R$ 0,00

2019 Capacitação (3 meses)

1

R$ 25.466,40

2019 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

3

R$ 119.599,20

2019 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2019 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2020 Jovem Talento com Experiência no Exterior (6 meses)

1

R$ 59.155,29

2020 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2020 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

1

R$ 16.155,29

2021 Doutorado Sanduíche (6 meses)

1

R$ 40.478,40

2021 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2021 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

2

R$ 79.732,80

2021 Pós-doutorado com experiência no exterior (6 meses)

1

R$ 35.755,29

2022 Professor Visitante no Brasil (15 dias)

2

R$ 32.310,58

2022 Professor Visitante no Exterior Sênior (3 meses)

1

R$ 39.866,40

2022 Professor Visitante no Exterior Júnior (3 meses)

1

R$ 36.986,40

Outras Ações Não Vinculadas a Projeto
Não foram cadastradas recursos para manutenção do Tema

Versão do Relatório: 0.25.0

349 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:21

ESTRATÉGIAS
Estratégias para consolidação de parcerias internacionais existentes , bem como a construção
de novas parcerias e projetos de cooperação para aumento da interação entre a instituição
brasileira e grupos de pesquisa no exterior
Conforme ﬁca previsto em seu Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado pelo Conselho
Universitário da UFBA em 30 de janeiro de 2018, a Universidade Federal da Bahia irá ampliar intercâmbios
e acordos de cooperação, com previsão de crescimento anual de pelo menos 5%. Para alcançar tal meta, a
estratégia primordial da UFBA será encorajar a circulação internacional de seus docentes e discentes bem
como atrair docentes e discentes estrangeiros por acreditar que o principal vetor para uma elevação
quantitativa e qualitativa da internacionalização é a interação direta entre pesquisadores da instituição e
de outros países. O Programa de Qualiﬁcação Docente constitui também uma estratégia que, desenvolvida
há vários anos, confere institucionalidade e organicidade às saídas de docentes para estágios no exterior.
Este programa permite a saída com manutenção dos salários e vantagens bem como a contratação de
substitutos para os professores afastados. Os editais de visitantes serão aperfeiçoados e mantidos, desde
que se vêm revelando uma excelente estratégia para garantir presença de pesquisadores estrangeiros na
UFBA. A UFBA também manterá o apoio a publicações em veículos altamente qualiﬁcados que demandem
pagamentos de taxas de publicação bem como o apoio à revisão linguística dos textos produzidos na UFBA
vez que a publicação em bons veículos e em língua estrangeira é essencial para o fortalecimento da
internacionalização. Apoio similar continuará a ser prestado ao registro de patentes derivadas de
colaborações internacionais. Independente do edital de visitantes a UFBA tem apoiado com recursos
próprios visitas de curta duração de pesquisadores estrangeiros a nossa universidade. No mesmo sentido
a UFBA busca estabelecer novos acordos com parceiros interessados em receber nossos discentes e
docentes. Disseminar a competência em língua estrangeira entre alunos, técnicos e docentes, através do
Programa de Proﬁciência em Línguas Estrangeiras (Proﬁci) e através do Núcleo de Línguas (NUCLI/Idioma
sem Fronteiras) é outra estratégia para, a médio e longo prazo, garantir uma maior internacionalização da
Pós-graduação e também da produção cientíﬁca na UFBA.

Estratégias para atração de discentes estrangeiros para o Brasil
A UFBA está associada a algumas iniciativas que visam atrair estudantes estrangeiros para a pósgraduação. A UFBA recebe regularmente estudantes de pós-graduação nos marcos do PEC-PG, atraídos
pela oferta de bolsas das agências federais brasileiras, em iniciativa coordenada com o Ministério das
Relações Exteriores. Temos recebido em torno de 30 estudantes/ano da América Latina através do Bolsas
Brasil, iniciativa anteriormente conhecida como Grupo Coimbra. Trata-se de consórcio de universidades
brasileiras que através de seus programas de pós-graduação decidem oferecer bolsas, CAPES-DS em
particular, através de chamada coordenada pela OEA. A UFBA tem tido experiência positiva com esta
iniciativa. A UFBA tem recebido também, em particular, estudantes da África de língua portuguesa e está
sendo implementado convênio com Moçambique que deverá levar a aumento de estudantes deste país.
Temos também recebido estudantes europeus via iniciativa do programa Erasmus. Como parte da política
da universidade para atração de estudante estrangeiros a UFBA oferece regularmente um percentual de
vagas para alunos estrangeiros os quais podem ser selecionados à distância; os sites dos programas de
pós-graduação estão sendo gradativamente formatados com páginas web em inglês; e trabalhos em
disciplinas assim como dissertações e teses têm sido escritas em línguas estrangeiras, particularmente
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espanhol, francês e inglês. A UFBa dedicou-se em 2017 a um intenso trabalho de tradução de seu site e
dos sites de seus diversos programas de Pós-graduação, de modo a atrair discentes estrangeiros para o
Brasil e especialmente para a mais antiga das cidades brasileiras. Além disso, a instituição vem ampliando
oferta de disciplinas em língua inglesa, particularmente em função dos docentes visitantes estrangeiros.
Por outro lado, a UFBA tem oferecido, nos marcos de seu programa de capacitação linguística (PROFICI)
cursos de português para os alunos estrangeiros que aqui têm chegado. Por ﬁm, o sistema de bolsas de
pós doutoramento da CAPES e CNPQ tem sido usados sistematicamente para trazer jovens doutores para
estágios na UFBA. A UFBA é uma das universidades que mais oferece vaga de português como língua
estrangeira para alunos do PEC-G além de ser centro aplicador do CELPE-BRAS (exame de proﬁciência de
português), que ainda não é tão comum no país. Várias universidades estão ainda em fase de
implementação como centros aplicadores.

Estratégias para Atração de docentes e pesquisadores com ex periência internacional para
período de atividades no Brasil
No início de 2017 a UFBA decidiu reservar uma parcela de suas possibilidades de contratação provisória
(Visitantes, Substitutos) para atrair professores experientes visando a qualiﬁcação de sua pós-graduação.
Assim foi lançado o Edital de Professores Visitantes, em duas etapas, ofertando 70 vagas com esta
ﬁnalidade. Na sua última etapa tivemos 110 candidaturas para 30 vagas com um número expressivo de
candidatos estrangeiros. O processo de contratação dos estrangeiros sofreu obstáculos fruto da mudança
da legislação brasileira relativa à emissão de vistos de trabalho mas tais problemas têm sido enfrentados
com persistência pela administração. Do total de Visitantes selecionados 57% são estrangeiros. Os
programas usuais da CAPES e CNPQ para atração de estrangeiros são também sistematicamente usados
pelos pesquisadores da UFBA.

Estratégias para Preparação do docente/discente tanto para o período no exterior quanto para
seu retorno, especialmente de forma a ampliar a apropriação pela instituição
Disseminar a competência em língua estrangeira entre alunos, técnicos e docentes, através do Programa
de Proﬁciência em Línguas Estrangeiras (Proﬁci) e através do Núcleo de Línguas (NUCLI/Idioma sem
Fronteiras) é outra estratégia para, a médio e longo prazo, garantir uma maior internacionalização da Pósgraduação e também da produção cientíﬁca na UFBA. O Programa de Qualiﬁcação Docente constitui
também uma estratégia que, desenvolvida há vários anos, confere institucionalidade e organicidade às
saídas de docentes para estágios no exterior. Uma vez que os resultados dos editais de intercâmbio são
publicados, a Assessoria de Assuntos Internacionais da UFBA organiza eventos semestrais cujos focos
incidem sobre a preparação de estudantes para o cotidiano em países estrangeiros. Em tais
oportunidades, são fornecidas informações importantes sobre os diversos países, suas condições
climáticas, suas culturas. A partir de 2018, deverão ocorrer semestralmente os seminários para docentes e
discentes vindos do exterior. Ao chegarem, os estudantes estrangeiros também são recebidos na
Assessoria para Assuntos Internacionais. Ainda com o intuito de ampliar a sua presença discente no
exterior, a UFBA vem, através de sua Pro-reitoria de Ações Aﬁrmativas, concedendo apoio a alunos com
vulnerabilidade social comprovada, a ﬁm de lhes garantir uma experiência internacional. De modo similar,
missões internacionais serão organizadas, para que relações já existentes entre grupos de pesquisas da
UFBA e de instituições estrangeiras possam ser consolidadas. Por ﬁm, a UFBA mantém desde 2015 um
edital (Participar) para apoiar a participação de alunos de graduação em atividades de alto interesse
acadêmico, o que tem permitido desde a graduação, e particularmente para alunos engajados na Iniciação
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Cientíﬁca, a experiência de participação em eventos acadêmicos no exterior.

Descreva aqui estratégias inovadoras que serão adotadas pela Instituição que não foram
abordadas nos itens acima
- A UFBA conta com um Repositório Institucional (RI) que está inserido no movimento mundial de acesso
aberto à produção cientíﬁca. A adoção desse modelo de gestão para documentos eletrônicos possibilita
maior visibilidade da instituição, valorizando e divulgando a sua produção cientíﬁca. Nos mesmos moldes,
será criado um repositório para registro de narrativas de experiências no exterior, bem como de trabalhos
resultantes dessas experiências. - Embora o programa mantido pela UFBA visando a difusão do
aprendizado de línguas estrangeiras (PROFICI) já tenha sido tratado em outras partes deste projeto, cabe
aqui indicar alguns números que expressam a pujança desta atividade. Eles devem ser considerados no
quadro de uma universidade com cerca de 40.000 alunos dos quais aproximadamente 5.000 estão na pósgraduação. Número de matriculados no PROFICI: 2012.2: 1.866 alunos 2013.1: 1.115 alunos 2013.2: 2.397
alunos 2014.1: 3.179 alunos 2014.2: 3.690 alunos 2015.1: 1.617 alunos 2015.2: 1.814 alunos 2016.1:
1.477 alunos 2016.2: 1.279 alunos 2017.1: 1.300 alunos 2017.2: 1.172 alunos 2018.1: 1.235 alunos
Número de alunos de português como língua estrangeira em média: 70 alunos. Matriculados no momento:
120. Número de matrículas do Núcleo de Línguas, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras (inglês),
por oferta: Maio a julho de 2015: 155 alunos Agosto a outubro de 2015: 305 alunos Novembro de 2015:
274 alunos Janeiro de 2016: 258 alunos Março de 2016: 235 alunos Maio de 2016: 270 alunos Julho de
2016: 241 alunos Outubro de 2016: 255 alunos Julho de 2017: 350 alunos Agosto de 2017: 337 alunos
Outubro de 2017: 326 alunos Janeiro de 2018: 365 alunos A UFBA é também Centro Aplicador do TOEFL
ITP, do CELPE-Bras e de teste de proﬁciência de espanhol.
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POLÍTICAS
Política de escolha de parceiros estrangeiros, considerando que ao menos 70% dos recursos
devem ser destinados às parcerias com instituições de países com os quais a Capes mantém
cooperação efetiva (listados no Anexo I do edital), cujas colaborações tenham mostrado
resultados mais relevantes em term os quantitativos e qualitativos
A escolha dos temas e dos projetos de pesquisa em cooperação internacional pela comissão designada
pela Reitoria para a elaboração da Proposta Institucional da UFBA para o CAPES PrInt, para ulterior
aprovação pelo CONSUNI, levou em conta tais critérios buscando contemplar as propostas que já partiam
de uma experiência bem sucedida de internacionalização. Por outro lado, não podemos deixar de registrar
nossa discordância com a lista dos países eleitos vez que a mesma subestima a interação com países
latino-americanos e africanos e mesmo com certos países europeus. Portanto, no que tange à deﬁnição de
parceiros, a Universidade Federal da Bahia pretende ampliar, em todas as áreas de conhecimento, as suas
relações com países da América do Norte, da Ásia e da Europa. No entanto, considerando a história de
Salvador e a sua população, a UFBA estende essa pretensão aos países lusófonos e aos países da América
Latina. Trata-se, portanto, de um processo de internacionalização que buscará dialogar, em diferentes
níveis, com a produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico não apenas com os países
capitalistas centrais (Estados Unidos e Europa como principais centros cientíﬁcos da atualidade) mas
também com países do hemisfério sul, com os quais compartilha realidades com dimensões similares e
cuja busca de conhecimentos para solução de seus problemas pode ser compartilhada com ganhos para
ambas as partes. Em ambas as direções (sul-norte; sul-sul) trata-se de aprofundar e consolidar interações
que já existem e que foram construídas ao longo da história da UFBA.

Política de seleção interna de ações especíﬁcas e beneﬁciários, dentro das linhas de
ﬁnanciamento do Programa Capes-PrInt. No caso de seleção de projetos de cooperação com
instituições estrangeiras, o proponente deverá enviar plano de aplicação de recursos, plano de
atividades, ﬁnanciamento recíproco, mobilidade acadêmica, produção técnico - cientíﬁca
conjunta, contrapartidas das instituições parceiras, entre outras.
Sintomaticamente o item apontado do edital, 3.4.1.9, está relacionado tanto ao alinhamento com o plano
de internacionalização da instituição quanto com a adequada escolha do Comitê Gestou, o qual será a
última palavra em cada instituição na concessão dos benefícios. A UFBA orientou-se pela escolha de um
comitê gestor, anteriormente designado, que além de integrar a pós-graduação, ter liderança e
experiência internacional, seja composto por pesquisadores do CNPQ, distribuídos pelas grandes áreas do
conhecimento na quais a UFBA tem excelência. O comitê contará também com a presença da Pró-Reitoria
de Ensino de Pós-graduação e da Assessoria de Assuntos Internacionais, respeitando os critérios
anteriores. O comitê contará ainda com a presença de três pesquisadores estrangeiros de grande projeção
internacional. De todo modo, cabe enfatizar que a atribuição das bolsas e missões atenderá aos critérios
estabelecidos no edital, quais sejam: a) Transparência na divulgação das oportunidades de ﬁnanciamento,
as quais deverão selecionar os candidatos por editais com ampla divulgação ao público-alvo da instituição
contemplada; b) Detalhamento de critérios de mérito para seleção de beneﬁciários dentro do Projeto
Institucional de Internacionalização; c) No caso de bolsas, incluir os critérios de inelegibilidade de
candidatos de acordo com os instrumentos normativos de concessão de bolsas vigentes da Capes e da
Instituição Proponente; d) Aos candidatos não aprovados, direito à interposição de recurso administrativo e
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resposta aos recursos interpostos; e) Observância do Decreto 7.203, de 4 de junho de 2010 da Súmula
Vinculante nº 13/STF, no que concerne à vedação de concessão de bolsas a parentes ou cônjuges de até
terceiro grau.

Política de contratação de professores com reconhecido desempenho cientíﬁco em nível
internacional
Em março de 2017 a UFBA decidiu reservar uma parcela de suas possibilidades de contratação provisória
(Visitantes, Substitutos) para atrair professores experientes visando a qualiﬁcação de sua pós-graduação.
Assim foi lançado o Edital de Professores Visitantes, em duas etapas, ofertando 70 vagas com esta
ﬁnalidade. Na sua última etapa tivemos 110 candidaturas para 30 vagas com um número expressivo de
candidatos estrangeiros. Do total de Visitantes selecionados XX% são estrangeiros e YY% ﬁzeram pósgraduação no exterior. Os programas usuais da CAPES e CNPQ para atração de estrangeiros são também
sistematicamente usados pelos pesquisadores da UFBA. Esperamos que a UFBA possa se beneﬁciar
também absorvendo de modo permanente parte destes docentes, assim como outros pesquisadores
estrangeiros de evidente valor acadêmico.

Política de aumento da proﬁciência em línguas estrangeiras dos discentes, docentes de pósgraduação e corpo técnico da Instituição que tenha relação direta com o Projeto Institucional
de Internacionalização proposto.
Há quase dez anos a UFBA tem tido uma agressiva política de disseminação da competência em língua
estrangeira entre alunos, técnicos e docentes, através do Programa de Proﬁciência em Línguas
Estrangeiras (Proﬁci) e através do Núcleo de Línguas (NUCLI/Idioma sem Fronteiras). A adesão da UFBA ao
Idioma sem Fronteiras do MEC já expressa a atividade da UFBA no domínio da difusão do multilinguismo.
Esta estratégia, cujos frutos só poderão aparecer a médio e longo prazo, contribuirá para uma maior
internacionalização da Pós-graduação e também da produção cientíﬁca na UFBA. O PROFICI tem atendido
1400 estudante a cada edição, com duas edições por ano. Além do PROFICI e do NucLi, a UFBA conta com
o Programa de Assistentes de Ensino da Fulbright (English Teaching Assistants), o que signiﬁca a presença
de 4 ETAs. Eles atuam também em oﬁcinas e sessões diversas para desenvolvimento linguístico de nossos
alunos de letras e de outros cursos de graduação e pós-graduação e também fazem trabalhos na
educação básica.

Política de reconhecimento de créditos e das atividades acadêmicas e cientíﬁcas realizados
por docentes e discentes no exterior.
No caso dos docentes, os mecanismos de apropriação do conhecimento já descritos nesta proposta serão
integralmente cumpridos para viabilizar o máximo de aproveitamento das experiências internacionais e de
formação qualiﬁcada no exterior. Quando se trata do corpo discente, a UFBA já prevê em seus marcos
legais a forma como serão reconhecidos créditos e atividades acadêmicas realizadas no exterior.
Especiﬁcamente no Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Universidade, o artigo 21,
com os respectivos parágrafos rezam que: Art. 21. Ao ﬁm do Programa de Intercâmbio, o aluno ﬁca
obrigado a apresentar relatório de comprovação das atividades desenvolvidas na instituição anﬁtriã, para
avaliação pelo Colegiado do curso, antes do início do semestre letivo seguinte ao seu retorno à UFBA. § 1º
O Colegiado do curso deverá dar conhecimento à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis
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(CARE), até dez (10) dias após o início do semestre letivo, do resultado da avaliação do relatório
submetido pelo estudante. § 2º Os cursos e/ou demais atividades acadêmico/cientíﬁco/artístico/culturais
desenvolvidas pelo aluno durante o intercâmbio serão reconhecidas e/ou aproveitados, considerando o
plano de estudos aprovado pelo Colegiado do curso. § 3º A documentação traduzida, apresentada e
validada pelos órgãos competentes para a participação do estudante no Programa deverá ser considerada
para ﬁns de efetivação do aproveitamento.

Política de acolhimento e acompanhamento de docentes, pesquisadores e discentes
estrangeiros.
A UFBA considera a mobilidade estudantil, docente e de pesquisadores um dos pilares na expansão do
processo de internacionalização. Busca, pois formas de possibilitar o contato com o mundo exterior, tanto
recebendo quanto enviando professores, pesquisadores e estudantes a outras partes do mundo. A
observação dos mais de 125 cursos de pós-graduação distribuídos entre programas de Doutorado,
Mestrado Acadêmico e Proﬁssional, permite constatar que alguns programas têm consolidado
envolvimento em parcerias internacionais, enquanto outros demonstram necessidade de cooperação com
instituições fora do país, demandando maior atenção e orientação dos mais experientes. No nosso corpo
discente, apenas 4% têm a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas interculturais. No entanto,
como a UFBA também hospeda cerca de 110 estudantes de graduação, anualmente, oriundos de
diferentes universidades, isto afeta positivamente o interesse e a curiosidade dos nossos alunos, também
da pós-graduação, em vivenciar experiência semelhante em outro país. Cumprindo seu compromisso de
ﬁrmar laços com universidades internacionais, a UFBA participa de programas da Comunidade Europeia e
da OEA. Ademais, mantem e estimula acordos de cooperação acadêmica e cientíﬁca, que, nos últimos 5
anos, somaram 416. Visando maior integração com docentes estrangeiros, a UFBA lançou, em 2017, o
Edital de Professor Visitante, atraindo o interesse de 42 estrangeiros, que manifestaram interesse em
atuar nos nossos programas de pós-graduação por períodos que variam de 2 a 12 meses, desenvolvendo
trabalho relacionado com sua área de atuação nos seus países de origem. Ao ﬁm desta primeira
temporada, esperamos avaliar e renovar a experiência, pois acreditamos ser este um passo possível à
crescente visibilidade, construção de laços e de competitividade da nossa instituição. A experiência
demonstrou a necessidade de envolver a Assessoria para Assuntos Internacionais, como ponto de apoio
em questões legais, práticas e culturais, a exemplo do que é feito com os estudantes de estrangeiros de
graduação. Constantes esforços serão envidados no estreitamento do contato entre nossos pesquisadores,
doutorandos e professores com proﬁssionais e instituições estrangeiros, visando incremento de
publicações internacionais, expansão das redes de interação e colaboração, mais acordos de cooperação e
cotutela, expansão do conhecimento, aprimoramento da competência em outras línguas e da consciência
intercultural.

Política de apropriação do conhecimento e experiência adquiridos no exterior pelos
beneﬁciários das ações do Projeto Institucional de Internacionalização.
A adequada recepção dos discentes e docentes retornando de missões e estadas no exterior será crucial
para a potencialização dos benefícios desta mobilidade. Atividades com todos os bolsistas, informação em
veículos de divulgação, a exemplo do Edgardigital, seminários nas unidades e programas de pósgraduação são algumas das atividades que compõem esta política de acolhimento.
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Política de gerenciamento e operacionalização do Projeto Institucional de Internacionalização.
O PrInt contará, para a sua gestão, com setor técnico-administrativo na Pró-Reitoria de Pós-Graduação
para acompanhar a execução do projeto e subsidiar o Comitê Gestor nas seuas decisões.

Política de acompanhamento e avaliação interna das metas e da execução do Projeto
Institucional de Internacionalização.
O acompanhamento da execução do PrInt será feito em primeira instância pela PROPG e pelo Comitê
Gestor mas relatórios anuais devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa
(CONSEPE), orgão superior da universidade.

Política de conciliação de programas nacionais de fomento apoiados pela Capes ao esforço de
internacionalização.
O desenvolvimento desta política dependerá do fomento que será apoiado pela CAPES ou CNPQ em
paralello ap PrInt. Em princípio buscaremos em outros editais e emsmo com recursos orçamentários
próprios apoiar o esforço de internacionalização dos programas conceito 3, dos grupos emergentes assim
como de joveens e promissores pesquisadores. Exemplo neste sentido é a política que a UFBA desenvolve,
via editais, de apoios a jovens doutores; política esta que inclui apoio a viagens ao exterior.

Descreva aqui outras políticas inovadoras que serão adotadas pela Instituição que não foram
abordadas nos itens acima.
A UFBA continuará seu esforço de apoio às publicações bem qualiﬁcadas, tanto com o ﬁnanciamento de
revisão linguística quanto do pagamento de taxas de publicação. A UFBA deu início este ano à política de
apoio a estágios de pós-doutoramento em casos em que os docentes tiveram o mérito de seus projetos
reconhecidos pelas agências mas não obtiveram recursos por limitações orçamentárias. Nestes casos, e
na situação em que o docente pretenda fazer o estágio apenas com seu salário, a universidade o apoiará
com a passagem internacional.
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CONTRAPARTIDAS
Internacionalização do ensino - Incorporação de temas internacionais nas aulas de graduação
e pós-graduação.
A incorporação de temas internacionais nas aulas de pós-graduação da UFBa tem sua expressão natural
nas grades curriculares dos cursos e programas bem avaliados da Universidade Federal onde muitas das
disciplinas não são diferentes de disciplinas oferecidas nos melhores programas do mundo seja pelos
programas disciplinares adotados seja pelas referências bibliográﬁcas utilizadas. Ademais, como a UFBa
tem já um certo número de professores e pesquisadores estrangeiros que visitam a universidade, e
oferecem disciplinas, muitas vezes para além dos programas e das referências adotadas, a incorporação
de temas internacionais se dá também pela presença de tais professores. Quanto à graduação, quase
todos os cursos da UFBA oferecem disciplinas de tópicos especiais, as chamadas disciplinas de ementa
aberta, que visam incorporar no ensino da graduação temas que estão na fronteira da pesquisa atual.

Produção de material de divulgação da instituição em outras línguas, inclusive websites dos
PPGs envolvidos.
Todos os websites dos programas de pós-graduação da UFBA com conceito 6 e 7 na avaliação CAPES já
têm o seu website com versão em língua estrangeira. Atualmente todos os programas com conceito 4 e 5
estão desenvolvendo versões análogas. O desenvolvimento destas versões tem sido feito com o apoio da
administração superior da instituição e como parte da sua política de internacionalização. Adicionalmente,
a publicação UFBA em Números – Retrospectiva – Especial 70 Anos, instrumentos de divulgação geral da
universidade, é publicado com versões em língua inglesa e espanhola
(https://proplan.ufba.br/estatisticas/ufba-em-numeros), em versões impressa e digital. O catálogo dos
cursos de pós-graduação da UFBA também dispõe de versão em língua inglesa.

Treinamento e capacitação de servidores para internacionalização da instituição.
O principal instrumento da política de internacionalização da UFBA voltado ao treinamento e capacitação
dos servidores da universidade para a implementação desta política é o programa de capacitação em
língua estrangeira PROFICI, já referido neste projeto em outros itens, no qual tanto docentes, discentes da
graduação e da pós-graduação, assim como os servidores técnico-administrativos têm acesso a cursos de
língua estrangeira em programa organizado pelo Instituto de Letras da UFBA e gerido pela administração
superior da UFBA.

Contrapartidas oferecidas pelas instituições estrangeiras que ﬁrmarem parceria com a
instituição proponente, quando houver.
Tendo em vista a diversidade de parcerias ﬁrmadas será impossível listar estas parcerias no espaço
reduzido desta janela limitada a 2500 caracteres com espaço. Muitas destas contrapartidas estão contudo
identiﬁcadas nos projetos de pesquisa em cooperação internacional identiﬁcados neste projeto
institucional da UFBA para o CAPES PrInt.
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Outras contrapartidas, quando houver.
A UFBA já participa de programas de internaconalização de sua pós-graduação a exemplo da oferta de
vagas e bolsas para estudantes da América Latina através do Grupo Coimbra, assim como a oferta da agas
através dos editais PEC-PG do governo brasileiro

Versão do Relatório: 0.25.0

358 de 362

13300300525/CAPES-PRINT700555P

Emitido em: 24/10/2018 15:21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número de disciplinas ministradas em língua estrangeira na pós-graduação entre 2013 e 2016
286

Número de programas de pós-graduação stricto sensu cotutela entre 2013 e 2016
46

Número de programas de pós-graduação stricto sensu com dupla titulação entre 2013 e 2016
0

Número de programas de pós-graduação stricto sensu bilaterais entre 2013 e 2016
0

Número de contribuições para produtos derivados e base de dados de projetos de pesquisa
internacionais
0

Número de programas de fomento da Capes dos quais a instituição se beneﬁciou entre 2013 e
2016
32

Número de projetos de cooperação internacional da Capes dos quais a instituição se beneﬁciou
entre 2013 e 2016
12

Previsão na estrutura curricular dos programas dos PPGs de inserção de materiais, temas e
disciplinas em língua estrangeira.
Muitas das estruturas curriculares dos programas de pós-graduação da UFBA já apresentam índices de
internacionalização na forma das temáticas das disciplinas e de literatura em língua estrangeira adotadas.
Adicionalmente, este programas recebem regularmente um certo número de visitantes estrangeiros que
ministram disciplinas em língua estrangeira (inglês, francês, espanhol) sem o recurso à tradução. O
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número destes professores aumentou nos últimos dois anos com o edital lançado pela UFBA para
contratação de professores visitantes para a ﬁnalidade precípua de reforço da pós-graduação. O edital
contemplou 70 vagas, em duas chamadas, uma de 40 e outra de 30 vagas, dos quais mais de 50% dos
docentes selecionados são estrangeiros. Espera-se que com a aprovação da UFBA no CAPES PrInt este
ﬂuxo seja intensiﬁcado aumentando assim, de modo natural, o número de inserções de materiais, temas e
disciplinas em língua estrangeira na pós-graduação da universidade.
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VALORES DE BENEFÍCIOS PREVISTOS CADASTRADOS
Benefício

Valor

Valor dos Projetos de Cooperação

R$ 6.855.181,52

Valor das Missões não vinculadas a projetos de pesquisa

R$ 3.220.956,00

Valor das Bolsas não vinculadas a projetos de pesquisa
Valor de Outras ações
Valor Total do Projeto
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R$ 22.149.122,85
R$ 0,00
R$ 32.225.260,37
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ANEXOS
Descrição

Tipo

Data

Comprovante de Inscrição

Comprovante de Inscrição

22/01/2018 15:49:59

Of PROPG 078 2018 Capes PrInt
Justiﬁcativa Adequação Orçamentária
UFBA.pdf

JUSTIFICATIVA DA ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

05/10/2018 11:30:41

Comprovante de Inscrição

Comprovante de Inscrição

22/01/2018 15:49:59

UFBA CAPES Print English 20 May
2018.pdf

Projeto Institucional de
Internacionalização em inglês

11/05/2018 16:31:45

Comprovante de Inscrição

Comprovante de Inscrição

22/01/2018 15:49:59

Oﬁcio 424-2018-GAB-UFBA.pdf

Ofício de apresentação expedido pela
autoridade máxima ( 8.2.4 do Edital )

22/01/2018 15:49:21

UFBA Summary English.pdf

Sumário Executivo, em inglês, do Plano
Institucional alinhado ao Projeto
apresentado no Print

30/04/2018 16:20:00

UFBA Sumario Portuguê s.pdf

Sumário Executivo do Plano Institucional
alinhado ao Projeto apresentado no PrInt

22/01/2018 15:49:21

Mary Wilson _ CV - Department of
Microbiology and Immunology.pdf

Currículos Vitae – membros estrangeiros

18/04/2018 09:37:29

jngreen_cv.pdf

Currículos Vitae – membros estrangeiros

18/04/2018 09:37:29

Bjørn Ursin's Home Page.pdf

Currículos Vitae – membros estrangeiros

18/04/2018 09:37:29

Plano de Internacionalização.pdf

Plano Institucional de Internacionalização
da IES ou documento congênere

22/01/2018 15:49:21
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