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LISTA DE ORIGINAIS COM INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
1. A simbiose entre o Direito Econômico e o princípio do poluidor pagador
2. APP-LEARNING, EJA E SOCIOEDUCAÇÃO: possibilidades formacionais na cibercultura
3. Corporeidades, feminilidades, homossexualidades e transsexualidades: a constituição das
identidades de gênero no plural
4. "Deixe a educação transformar a sua história!" O projeto neoliberal totalitário e as atuais
reformas educacionais no Brasil
5. Desescrevendo Frankenstein: o que quer a escrita de Alasdair Gray?
6. Desleituras na/da docência universitária: foridade, poíesis e professoralidade nos giros da
formação de professoras/es
7. Educuidar: a experiência do caminho de uma Pesquisa-Formação
8. Entre o Estado e a Filantropia: assistência à lepra na cidade de Salvador-Ba (1921-1936)
9. Entre os Muros da Exclusão: Trajetórias de alienados na cidade de salvador (1903-1916)
10. Escravidão e Liberdade no agreste da Bahia: Inhambupe e Alagoinhas - Bahia, século XIX
11. Ética, Linguagem e Ciência em Moritz Schlick
12. Framing, a Teoria do Enquadramento: conceitos e aplicações
13. História, ciência e saúde: diálogos e possibilidades
14. "Insuflou-me a espancar Felicidade": Violência de gênero em Sant'anna do Catú no pósabolição, Bahia (1890-1930)
15. Légua tirana: sociedade e economia no alto sertão da Bahia. Caetité, 1890-1930
16. Modelo de segurança pública e a mortalidade de policiais militares: contexto, teoria e fatores
associados
17. Múltiplos Olhares para a Educação e Relações Raciais
18. O Islamismo: das origens ao 11 de setembro
19. Possíveis Encontros da Neurociência com a Educação Contextualizada
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20. Reconhecer e assumir para superar: A assunção da decadência como condição para a
superação da metafísica em Heidegger
21. Rede de Formação: um modelo conceitual em contextos sociais de literacia digital
22. Retórica na educação: a arte de convencer e persuadir em contextos formativos
23. Segurança em Eletricidade e Proteção Radiológica. Definições & Aplicações
24. Significados do amor: testemunhos de cartas escritas no Brasil dos séculos XIX E XX
25. Temporalidades Docentes: narrativas sobre a experiência do tempo de professores e
professoras fora da escola
26. Tradução como um ato político de resistência: análise e tradução do primeiro capítulo de
possessing the secret of joy, de Alice Walker (1992)
27. Um porto – quatro tempos: O porto da Bahia e as dinâmicas de acumulação de capital
28. Vamos ensaiar? Planejamento e metodologias de ensaio em Música

Salvador, 01 de agosto de 2022.
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