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 A Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB) divulga a relação de obras 

selecionadas para publicação pelo PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS – 2022/2023 – de 

acordo com Edital nº 043/2022. 

 

RESULTADO FINAL 

 

LISTA DE ORIGINAIS SELECIONADOS EM ORDEM ALFABÉTICA 

 

 A gestão encarnada do conhecimento científico-acadêmico: cartografias de grupos de 

pesquisa em gênero, sexualidade e queer na Bahia (2009-2019) 

 

 Corporeidades, feminilidades, homossexualidades e transsexualidades: a constituição das 

identidades de gênero no plural 

 

 Desescrevendo Frankenstein: o que quer a escrita de Alasdair Gray? 

 

 Entre o Estado e a Filantropia: assistência à lepra na cidade de Salvador-Ba (1921-1936) 

 

 Entre os Muros da Exclusão: Trajetórias de alienados na cidade de salvador (1903-1916) 

 

 Escravidão e Liberdade no agreste da Bahia: Inhambupe e Alagoinhas - Bahia, século 

XIX 

 

 Ética, Linguagem e Ciência em Moritz Schlick  

 

 Framing, a Teoria do Enquadramento: conceitos e aplicações 

 

 História, ciência e saúde: diálogos e possibilidades 

 

 “Insuflou-me a espancar Felicidade": Violência de gênero em Sant'anna do Catú no pós-

abolição, Bahia (1890-1930) 

 

 Légua tirana: sociedade e economia no alto sertão da Bahia. Caetité, 1890-1930 

 

 Múltiplos olhares para a educação e relações raciais 
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 Reconhecer e assumir para superar: A assunção da decadência como condição para a 

superação da metafísica em Heidegger 

 

 Retórica na educação: a arte de convencer e de persuadir em contextos formativos 

 

 Sistema penal e criminalização: periculosidade e construção probatória no discurso 

jurídico 

 

 Tradução como um ato político de resistência: análise e tradução do primeiro capítulo de 

possessing the secret of joy, de Alice Walker (1992) 

 

 Um porto – quatro tempos: O porto da Bahia e as dinâmicas de acumulação de capital 

 

 Vamos ensaiar? Planejamento e metodologias de ensaio em Música 

 

Salvador, 14 de dezembro de 2022. 

 

Sandra Regina Soares 

Diretora da Editora da UNEB 

Matricula – 71305804-3 

 


