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EDITAL Ne 01/2023

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL DOS PROGRAMAS
DE POS-GRADUAÇÃO S7R/CTO SENSO

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas

atribuições, constantes no art. 15 do Estatuto da Universidade, torna público que se
encontram abertas as inscrições para o processo seletivo dos candidatos às vagas
destinadas a Aluno Especial, para o primeiro semestre de 2023, no Mestrado em
Direito, Mestrado e Doutorado em Família na Sociedade Contemporânea; Mestrado e
Doutorado em Território Ambiente e Sociedade e Mestrado e Doutorado em Políticas
Sociais e Cidadania.

l.DASINSCRIÇÕES

1.1 Poderão inscrever-se no processo de seleção para aluno especial dos programas de

pós-graduação stricto sensu de que trata este Edital, candidatos com titulação
mínima de graduação para os cursos de mestrado e titulação mínima de mestre para
oscursos de doutorado.

1.2 As inscrições deverão ser realizadas no período de 25/01/2023 a 08/02/2023, por
meio de sistema https://ucsal.br/institucional/stricto-sensu/ e envio da
documentação por e-mail, através do endereço eletrânico
niatricuh,stricto$eil$u@uç$a!:br. com assunto :

alunaaspecial 2023/1 constante no item 2 do presente Edital, com a sua validação
após a publicação do ato de homologação das inscrições conformle especificado no
item 3

1.3 Não será cobrada taxa de inscrição para a seleção de aluno especial

2.DADOCUMENTAÇÃO
2.1 No ato da inscrição, oCa) candidato(a) deverá enviar a documentação por e-mail,

para o endereço descrito no item 1.2 do presente Edital, os seguintes documentos:
a) Cópia do RG e CPF;

b) Cópia do Histórico do curso de graduação;

c) Cópia do Diploma de Graduação obtido em Curso de Graduação, devidamente
registrado ou, excepcionalmente, certidão de conclusão do curso de graduação;

d) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado apara candidatos ao doutorado);

e) Cópia do diploma de Mestrado (para candidatos ao doutorado);
f) Currículo lattes atualizado, gerado na Plataforma Lattes do CNPq

httD ://latões ,cnoa .br.
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g) Formulário com escolha da(s) disciplinaCs), constante no ANEXO 3 deste Edital

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE ALUNO ESPECIAL

3.1 0 processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:

4.DO PROCESSOSELETIVO

4.IA seleção será realizada por meio de análise documental e curricular

5.DASVAGASEDISCIPLINAS

5.1 0s(as) candidatos(as) alunos especiais poderão matricular-se, no máximo, em 02
[duas) disciplinas por semestre, somente em disciplinas optativas.

5.2 É vedado o trancamento de matrícula de aluno especial

5.3 0 preenchimento das vagas dependerá do número estabelecido por cada Programa,
conforme o número de vagas não preenchidas pelos alunos regulares, obedecendo
ao Regimento Interno do Curso.

5.4 As disciplinas ofertadas, para aluno especial, são disciplinas optativas dos
programas, que poderão ser dispensadas da creditação teórica caso o candidato
venha a ser aprovado como aluno regular do programa no qual cursou.

5.5 A relação das disciplinas ofertadas, com as respectivas cargas horárias e ementas,
encontram-se disponíveis no ANEXO 2 deste Edital.

6. DAMATRICULA
6.1 0 candidato classificado poderá firmar no ato da matrícula, contrato de prestação de

serviços educacionais com a Universidade Católica do Salvador-UCSAL ,8ii)

comprometendo-se com o pagamento das parcelas do seu respectivo curso. w7
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DATA ATIVIDADE

25/01 a 08/02/2023
Inscrição (envio de documentação e
inscrição on /íne) para seleção de

Alunos especiais

l0/02/2023
Publicação de Ato de Homologação do

resultado das inscrições para Seleção

de Alunos Especiais

13/02 a 15/02/2023 Matrícula de Alunos Especiais

06/03/2023 Início da aulas
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6.2 0s valores praticados para o semestre lesivo de 2023/1 estão contidos na tabela do
ANEXO l deste Edital.

6.3 0 valor total da disciplina poderá ser dividido em até cinco parcelas, sendo que a
primeira corresponde à matrícula, e esta não incidirá os descontos previstos nos
itens 6.4 e 6.5 o pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário na rede

bancária e postos credenciados, em como através de cartão de crédito ou débito,
através de acesso pessoal no portal do aluno ou presencialmente no Atendimento da

Pós(BLOCO C - Prédio da Pós).

6.4 A partir da 2a parcela o aluno terá direito aos descontos abaixo mencionados, além

do desconto por antecipação de 5% quando realizar o pagamento até o dia 25 do
mês anterior ao vencimento. Tais descontos serão condicionados ao vencimento.

a) Professores da UCSAL: 12%
b) Egresso da UCSAL: 8%

c) Egressos de outra IES: 5%

6.5 A primeira parcela terá vencimento em 05/03/2023. Os boletos da 2a parcela em
diante serão disponibilizados no portal do aluno, mensalmente, com vencimentos
para o dia 05, entre os meses de abril a julho/2022.

6.6 0s descontos citados no item 6.4 não são cumuláveis

6.7 Para os alunos especiais não são oferecidas outras modalidades de descontos.

Qualquer outro tipo de bolsas e descontos mencionados na política de descontos
para os cursos Stricto Sensu, são concedidos apenas para Alunos Regulares.

REGISTRE-SE, PUBtIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 25 de janeiro de 2023

t.} í.\
H

G.-

Prosa.Dra
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CARGAHORARIADA

DISCIPLINA

VALOR PLANO DE PAGAMENTO  
30h R$ 660.30 5X R$ 132.06  
45h R$ 990.44 5 X R$ 198.09  
60h R$ 1.320.59 5 X R$ 264.12  
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DISCIPLINAS OFERTADAS - ALUNO ESPECIAL 2023.1
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  DISCIPLINA EMENTA

Programa de Pós-graduação em Família na S

Abordagem Sistêmica da Família e dos
Casais(30h)

Prosa. Dra. Elaine Pedreira Rabinovich e Prosa.
Dra. Sinara Dantas Neves

Segunda-feira - 8h30min às 12h

Surgimento das Teorias Sistêmicas: história da
Sistêmica e suas bases teóricas. Família como

Sistema: características da Teoria dos

Sistemas Aplicáveis à Família. Terapia
sistémica: principais conceitos; breve histórico

da terapia familiar. Ciclo de vida da família.
Fronteiras e diferenciação. Padrões de

interação. Transgeracíonalidade. O
genograma. Mitos, rituais e regras familiares.

Lealdade e Fidelidade familiar. Família de
origem e parentesco por afinidade. Visão
sístêmica do casamento. Conjugalidade e

Parentpçrn riria dp\ride d.. Faca
Família e Direito das Sucessões (30h)
Prof. Dr. Camelo Colam e Prof. Dr. Deivíd

Lorenzo
Terça feira 7h30min às 9h10min

Estudo do evento morte e do fim da
personalidade jurídica da pessoa natural.
Família, Direito de Família e Direito das

Sucessões. As origens históricas do Direito das
Sucessões. Conceitos de propriedade,

património e transmissibilidade.
Conjugalidade e Sucessões no Direito Civil
brasileiro. Parentalidade e Sucessões no

Direito Civil brasileiro. Sucessões legítima e
r tnm pntá rf a

Família e Saúde (30h)
Profa. Dra. Sumaia Midlej Sá, Prosa. Dra. Elaine

Pedreira Rabinovich e Prosa. Dra. Ana Pitta
Terça feira - 9h30min às llh10min

Estudos relacionados à temática Família e
Saúde. Conceito de saúde. O cuidado em saúde.

A família e o adoecimento. Cuidados paliativos
e família. Bioética e família Família f. finitlldp

Família, Religiosidade e Espiritualidade
(30h)

Profa. Dra. Elaine Pedreira Rabinovich e
Profa. Dra. Sumaia Midlej Sá

Quarta-feira - 9h30min às llh10min  
Família e Educação (60h)

Profa. Dra. Gilca Carreta
Quarta-feira - 14h às 17h30min

A disciplina pretende discutir significados e
práticas da família atual relativas à educação

de crianças e adolescentes, com base nos

apartes teóricos e metodológicos da sociologia
da educação como desenvolvimento humano e

da sociologia da família, com ênfase nas
continuidades e mudanças na estrutura,

formacãn. cnmnnsicãn p dinâmirn dnç fnmílinc l.
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em sua enter-relação com os processos sociais.
culturais, económicos, do desenvolvimento e

as políticas públicas, em particular com a
educação. A análise dos temas seguirá a

produção científica recente na área acerca da
educação, valor da educação para as famílias,

participação das famílias na educação dos
filhos e relações interaeracionais.  

Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais e Cidadania  
Debates Sobre o Neoliberalismo e o Caso

Brasileiro (30h)

Prof. Dra. Angela Borges
Segunda-feira - 8h30min às 1211

A disciplina discute aspectos teóricos e
históricos do neoliberalismo e suas

implicações económicas, sociais e políticas,
destacando o caso brasileiro. Serão

particularmente analisadas as mudanças no
caráter do Estado, suas políticas e as

imolicacões oara a democracia.  
Determinantes Sociais da Saúde: Um

Campo Dialógico Interdisciplinar (30h)
Prosa. Dra. Ana Mana Fernandes Pitta

Quarta-feira - 14h às 17h30min

Os Determinantes Sociais da Saúde CDSS) são
os fatores sociais. económicos. culturais.

étnicos/raciais,psicológicos e
comportamentais que influenciam a

ocorrência de problemas de saúde e seus
fatores de risco na população. As condições de
vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da

população estão relacionadas com sua
situação de saúde e os DSS são também os

fatores e mecanismos através dos quais as
condições sociais afetam a saúde e

potencialmente podem ser alterados através
de ações efetivas de promoção, proteção e

reabilitação à saúde. Temos enfrentado nesses
dois últimos anos com a SARS COVIL-19. a

maior crise sócio sanitária deste último século
e mais que nunca os determinantes da saúde e

doença estiveram influenciando melhores e
piores resultados para os acometidos. A
disciplina abordará aspectos inerentes à

relação entre governos e sociedade na gestão
das políticas públicas em saúde física e mental.
Serão discutidos alguns determinantes sociais
da saúde, apontados em documentos oficiais e
analisados a partir de exemplos concretos do
sofrimento físico e psíquico vivenciado pela
população e trabalhadores de saúde. Será

examinado como agentes públicos podem, ou
não, participar na produção de saúde, doença

e bem-estar, a partir de experiências locais
observadas. Da mesma forma. será analisado

como a saúde pode contribuir para a equidade
ou vulnerabilidade social.  
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Desigualdades Sociais e Mercado de
Trabalho(60h)

Prosa. Dra. Angela Borges
Quinta-feira - 8h30min às 12h

A disciplina aparta elementos para a discussão
sobre a reprodução das desigualdades sociais

no Brasil, considerando destacando o mercado
de trabalho como um dos espaços mais

relevantes nesse processo. Serão discutidos
textos selecionados da literatura nacional e

internacional sobre as desigualdades sociais e
sobre o mercado de trabalho e analisados
indicadores relativos às desigualdades de

renda e na estrutura socio ocupacional,
considerando os marcadores de gênero.

raça/etnia e escolaridade, idade e deficiência.
Princípios Políticos e Pedagógicos da EJA e

do Ensino Superiorno Brasil(30h)
Profa. Dra. Kátia Oliver de Sá

Quintas-feiras, - 14h às 17h30min

A complexa situação demográfica e do campo
socioeducativo da Educação de Jovens e

Adultos (EJA) no estado da Bahia, no Brasil,
mediante a realidade das políticas públicas
educacionais e das universidades brasileira;

limites e contradições da política de formação
de professores para a E)A. A realidade

histórica das políticas para o ensino superior
no Brasil e os desafios do trabalho da docência

no ensino superior frente a apologia
contemDorânea do nraamatismo nedaaóaico.

Relações entre Psicologia e Pedagogia:
Contribuições de Pistrak, Leontiev,

Vigostski e Saviani para a Educação (30h)
Profa. Dra. Kátia Oliver de Sá

Quinta-feira - 14h às 17h30min

A formação do psiquismo humano no processo
pedagógico de escolarização, considerando

fundamentos de Pistrak, Vigostski e Leontiev.
a partir da abordagem da psicologia histórico-
cultural; a objetividade do trabalho, enquanto
condição vital humana, a partir da abordagem
pedagógica histórico-crítica de Saviani; análise

histórica da formação omnilateral na
edificação de uma política de escolarização

comprometida com a luta contra hegemónica
no camoo da educacão escolar brasileira.

As (Dis)Funções da Política de Guerra às
Drogasno Brasil(30h)

Prosa. Dra. Fernanda Ravazzano

Quinta-feira 14h às 17h30min

A política de drogas no Brasil: Proibicionismo,
protecionismo e política de redução de danos.

críticas à legislação de drogas no Brasil.
Política de drogas, saúde mental e a reforma
antimanicomial. Guerra às drogas e a eleição

dos inimigos. Feminismo e o silenciamento do
corpo da mulher na guerra às drogas.

Necropolítica na guerra às drogas: quem deve
viver? Quem deve morrer? O extermínio da

uventude e a política de drogas.

judicialização da Política, Atavismo e

Efetividade dos Direitos Sociais (30h)

Prof. Dr. Dirley da Cunha Júnior
Sexta-feira - 8h30min às 12h

A Judicialização da Política: significado, causas
e consequências. Atavismo Judicial: noções,
possibilidades e limites. A Efetividade dos

Direitos Sociais, sua judicialização e a
imnlementacão Judicial das Políticas Sociais.

Políticas Públicas, Ações Afirmativas e As aulas têm como objetivo fornecer um
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Cidadania(30h)
Profa. Dra. Julie Lourau e Prof. Dr. Bas'llele

Malomalo
Sexta-feira - 8h30min às 12h

conhecimento crítico sobre políticas públicas,
ações afirmativas e cidadania no contexto
brasileiro. Com base em uma bibliografia

ampla e diversificada (várias áreas do
conhecimento), uma série de subtemas são
abordados: Cidadania no Brasil; Políticas de

ações afirmativas; políticas universais e
políticas fecais; Europa, Africa, diáspora negra

e povos indígenas na construção do Brasil=
Feminismos e identidades de gênero; Racismo,
antirracismo, branquitude; Migração africana.

Nosso propósito é entender, na sua
complexidade, o campo das relações raciais e
se debruçar sobre identidades de gênero no

Brasil, ou seja, analisar a ordem social
estabelecida na perspectiva da colonialidade

do poder CQuijano) e sua relação com a criação
de políticas públicas e ações afirmativas na

história. Alguns textos de conferências
internacionais e documentos legais sobre os
Lemas da diversidade cultural, do direito à

diferencia, do Estatuto da igualdade racial, e
da Constituição cidadã serão analisados à luz

das noções e conceitos estudados.  
Programa de Pós-graduação em Território Ambiente e Sociedade  
Direito à cidade e moradia digna: remoção
involuntária e reparação plena e integral

(60h)
Profa. Dra. Latia Nazem Mourad e Profa. Dra.

Aparecida Netto Teixeira
Segunda-feira - 14h às 17h30min

Direito à Cidade e Moradia Digna. Grandes
projetos urbanos, remoções involuntárias e os
danos causados nos territórios populares na

Brasil e em Salvador/BA. Pesquisa-ação crítica
e colaborativa com abordagem qualitativa.
Elaboração da Matriz de danos materiais e

imateriais. Articulação da Universidade
através de grupos de pesquisa com

representantes dos movimentos sociais e das
comunidades atingidas. Ações com Ministério
Público, Defensoria e outras instituições afins.  

Finanças Públicas municipais, democracia
e desigualdade(30h)
Prof. Dr. André Portella

Quinta-feira - 14h às 17h30min

Discutir as questões fundamentais atinentes
ao Financiamento Público, com especial

atenção à suarepercussão sobre o
financiamento dos municípios, a democracia e

a desigualdade.  
Planejamento e gestão ambiental (60h)
Prosa. Dra. Cristina Marcha e Prof. Dr. José

Rodrigues
Quinta-feira - 8h:30min às 12h

Planejamento e Desenvolvimento. Bases
conceituais, estratégias, métodos e

instrumentos aplicados ao planejamento e
gestão ambiental Brasileiro. Abordagem dos

fatores históricos, antrópicos, ecológicos,
socioeconómicos, políticos, institucionais e

técnicos relacionados a planejamento e gestão
ambiental no Brasil. Princípios de plano,  

  \
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Governança e desigualdades regionais
(30h)

Prosa. Dra. Mama Pirajá
Quinta-feira - 8h30min às 12h

Em uma abordagem urbana e metropolitana
sobre governança e desigualdades regionais,

discutiremos: a região como categoria
analítica; os aspectos conceituais sobre

governança -- fundamentos e construção
sócio-histórica; os diferentes agentes e esferas

da governança; as relações de poder
Ccoalizões); arranjos de gestão compartilhada:

conceitos, análises sobre as diferentes leis.
impactos e estudos de caso em Salvador,

região metropolitana e no estado da Bahia;
governança e as desigualdades regionais:

fatores históricos e a problemática
contemporânea; os desafios das desigualdades

regionais: pobreza e exclusão social; as
políticas públicas e o combate às

dpçi ml nl rl nd nc rnrrinn a:.

Direito à cidade e estudos culturais (60h)
Prosa. Dra. Liana Viveiros e Profa. Dra. Liliane

Vasconcelos

Quinta-feira - 14h às 17h30min

Direito à cidade abordado como conceito e
como projeto político construído na praxis da

sociedade civil, pela ética de Lefebvre e de
interpretações e acepções trazidas por autores
contemporâneos em diálogo com o campo dos

estudos culturais, como perspectiva para
compreensão e transformação do urbano e da
cidade vista a nnrtfr dp rlixrPrçnç li.o.-n"an'.

Cidade e planejamento (60h)
Profa. Dra. Silvana Carvalho e Prof. Dr. Pedra

rasconcelos
Quarta-feira 14h às 17h30min

A cidade como fenómeno económico: a divisão
funcional e social do espaço. Redes e cidades
globais. A sociedade urbana: grupos sociais e
pobreza; a segregação. O lugar da cultura: o

moderno e o pós-moderno. A cidade e a
política: Estado e Sociedade. Espaço público e

privado. Morfologia urbana e ambiente:
processos sociais e formas espaciais. As

abordagens, os objetos, os instrumentos do
planejamento urbano. As experiências do
laneiamentn iirhann nn Rrnçil p nn R/í.Íman  

Tecnologiasesociedade(60h)
Prof. Dr. Amílcar Baiardi e Prosa. Dra. Ana

Lúcia Carvalho Santos
Segunda-feira - 9h às 12h30min

Conceitos Básicos de Ciência, de Tecnologia, de
Progresso Técnico e de Pesquisa e de Pesquisa e

Desenvolvimento. Conceitos de sociedade,
corpo social, sociedade civil e tipos de

sociedade. Processo hiçtóricn dp  
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desenvolvimento aa tecnologia e da sociedade:
tecnologias e organização social no Paleolítico e

no Neolítico. A lê Revolução Agrícola, a

domesticação de animais, a formação dos
aglomerados humanos, a vila e a cidade. A

sociedade primitiva e sua organização, a divisão
do trabalho, as profissões as primeiras

organizações políticas. As tecnologias e a
organização social nos grandes impérios e

civilizações da antiguidade: Minóica, Acadiana,
Sumeriana, Egípcia, Babilónica, fenícia, Etrusca e

Celta. Tecnologia e sociedade na Antiguidade

Clássica: Grécia, Império Helênico e Império
Romano. Decadência das civilizações clássicas e

o advento do feudalismo: causas e

consequências das mudanças técnicas.
Progresso técnico durante a Idade Média e as

condições de recrudescimento da vida urbana e

de surgimento do mercantílismo. As guildas
medievais, progresso técnico, divisão do

trabalho e surgimento da manufatura com
trabalho assalariado. A transformação da
manufatura em fábrica, surgimento do
capitalismo e as implicações sociais e
económicas. As revoluções científico-
tecnológicas nos séculos XIX e XX e a

generalização da organização produtiva
capitalista. Revoluções científico-tecnológicas do

final do século XX, nascimento da sociedade pós-
industrial ou do conhecimento e do conceito de

desenvolvimento sustentável. Tecnologias hard
e tecnologias sofás ou amigáveis do ambiente,

conceitos de Green Technologies, bioeconomias,
de biocivilização, de desmaterialização e de
Prosperidade sem Crescimento, Prosperity

Without Growth.

Elucidar os conteúdos da noção hegemónica de
desenvolvimento que motivam polêmicas,

discernindo o caráter das polêmicas tendo em
vista as perspectivas de desenvolvimento a que
cada noção legítima, científica e politicamente,
intervenções planejadas/ validadas pelo Estado
como agente produtor de agendas. Toma-se os

usos da natureza e da biodiversidade como
pretexto discursivo ou efetivo. A economia
política, a economia ecológica e a ecologia

política são reconhecidas como um elemento do

Polêmicas do desenvolvimento (30h)
Prosa, Dra. Débora Porcíúncula e Profa. Dra.

Mama Pirajá
Sexta-feira - 8h30min às 12h
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economia neoclássica e a economia ambiental

no fundamento de agendas de desenvolvimento
O movimento ambientalista e os movimentos
socioambientallstas são considerados como

balizas das polêmicas no par diabético como
expressão das contradições na direção de

alternativas ao desenvolvimento.

Cidade, política e insurgência (30h)
Prosa. Dra. Aparecida Netto Teixeira

Quarta-feira - 14h às 17h30min

Debates recentes sobre as cidades e as

interfaces entre política e espaço. Planejamento
contra hegemónico. Movimentos sociais,
coletivos urbanos e insurgência. Gênero,

diferenças e territorialidades. Experiências de

planejamento com o protagonismo de
movimentos, coletivos e ativismos urbanos.

Programa de Pós-graduação em Direito

Pessoa, Dignidade e Vulnerabilidade Social
t30h)

Profa. Dra. Thais Novais Cavalcanti
Segunda-feira - 8h às 10h40min

Sistemas de desigualdade e exclusão na
modernidade; Reconhecimento e redistribuição;

Pessoas em situação de vulnerabilidade,
minorias e grupos vulnerabilizados; A

responsabilidade do Estado em face dos direitos
fundamentais e de personalidade das pessoas
em situação de vulnerabilidade; Sistema de

Justiça e promoção, proteção, prevenção e
reparação da dignidade e dos direitos das
pessoas em situação de vulnerabilidade;
Movimentos sociais e um pensamento de

alternativas; A Constituição Brasileira, igualdade
e não-discriminação; Legislação

ínfraconstitucional e ações afirmativas;
Normativa internacional de proteção a pessoas e
grupos vulnerabilizados; Povos indígenas. Ações,

programas e políticas públicas de direitos
humanos.
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Nome do(a) Candidato(a):

[ ] Programa de Pós-graduação em Família na Sociedade Contemporânea
( ) Mestrado ( ) Doutorado

[ ] Programa de Pós-graduação em Po]íticas Sociais e Cidadania

( ) Mestrado ( ) Doutorado

[ ] Programa de Pós-graduação em Território Ambiente e Sociedade

( ) Mestrado ( ) Doutorado

[ ] Programa de Pós-graduação em Direito

( ) Mestrado

Título da(s) Disciplina(s):


