EDITAL Nº 026/2016 - SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS PARA
PUBLICAÇÃO DE LIVROS PELO PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS –
2016/2017 - EDITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (EDUNEB).

A Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB) divulga a relação de obras
selecionadas para publicação pelo PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS – 2016/2017 –
de acordo com Edital no. 026/2016.

RELAÇÃO DAS OBRAS SELECIONADAS POR ORDEM ALFABÉTICA:
•

Akpalô: compondo linguagens africano-brasileiras para o currículo da educação infantil
no município de Santo Amaro de Ipitanga

•

As palavras e as culturas: estudos da relação entre léxico e cultura na realidade baiana

•

Atenção à saúde no SUS: reflexões sobre saúde mental e atenção básica

•

Devir negro: por democracia e cidadania cultural do Brasil

•

Direitos dos povos de terreiro

•

Educação, memória e pluralidade cultural

•

Espaços do eu em Infiel de Ayaan Hirsi Ali

•

Estratégias de ensino da matemática: entrelaçando saberes para a educação básica

•

Imagens reveladas, diferenças veladas: relações de gênero na dinâmica do espaço público
na cidade do Salvador, Bahia.

•

Literatura e linguística: saberes acadêmicos além das fronteiras

•

Literatura e psicanálise: ensaios

•

Nutrição em pediatria – Manual prático para profissionais de saúde

•

O diário de Dalila: poética, testemunho e tragédia na formação do indivíduo moderno

•

Ovino-caprinocultura de Corte no Brasil

•

O viver na “cidade do bem”: tensões, conflitos e acomodações na Vila Operária de Luiz
Tarquínio na Boa Viagem / BA

•

Português Arcaico: movimento de constituintes, variação e mudança linguística

•

Reflexões e perspectivas sobre política e gestão educacional

•

Reforma sanitária na Bahia 1920-1945

•

Tear de fios, tecer de mulheres: o tecido narrativo de Helena Parente Cunha

•

Universidades estaduais e financiamento da educação superior na Bahia

Salvador, 04 de novembro de 2016.

Sandra Regina Soares
Diretora da EDUNEB

