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PROPOSTA
PROPOSTA DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR
EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GESTÃO SOCIAL – 2021/2022
Proponente:
Universidade Federal da Bahia
Escola de Administração/Centro
/Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS)
Programa de Desenvolvimento e Gestão Social – PDGS
Apoiadores do PDGS:
FAPESB, CNPQ e CAIXA.
Observação: O Mestrado terá seleção universal e será gratuito.

1. Apresentação
Salvador é um espaço de práticas de inovação em gestões compartilhadas por cidadãos em
múltiplas escalas, esferas e dimensões.
A Universidade Federal da Bahia responde à demanda d
da sociedade propondo um projeto
de qualificação de lideranças para formular políticas e gerir projetos e ações sociais, considerando
a Península de Itapagipe como foco e recorte territorial.
O curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social visa a
criação de um laboratório de formação de líderes
líderes, geradores de governança efetiva de territórios,
territórios
capazes de formular políticas, planejar construir organizações promotoras de governança para
desenvolver e regular programas, projetos e ações de alto impacto e inovação.
O Mestrado articula um programa de pesquisa ssobre
obre desenvolvimento territorial e gestão
social compartilhado pelo conjunto de professores, que integrará as dissertações dentro dos
temas de pesquisa do CIAGS e PDGS. O PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL DA PENÍNSULA DE ITAPAGIPE é o elo integrador,, porque o território é representativo
da cidade do Salvador, da Região Metropolitana
Metropolitana,, bem como de outras esferas e escalas territoriais.
territoriais

2. Apresentação do Programa de Desenvolvimento Territorial e Gestão Social
2.1. SOBRE O MESTRADO
O Mestrado Profissional em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social é integrante do
Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), e se constitui no itinerário formativo do
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Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento Territorial e Gestão Social (CIAGS
CIAGS), grupo de pesquisa
do CNPQ e centro integrador de pesquisadores de formações diversas como Engenharia,
Pedagogia, Direito, Administração, Ciências Sociais, História, Economia e outras, em graduação e
pós-graduação.. Os professores são integrantes da Escola de Administração da UFBA de outras
Unidades e de instituições parceiras
parceiras,, como a Universidade Federal do Cariri e a UDESC/Santa
Catarina.
Como experimento de ensino, pesquisa e extensão integrada, o PDGS é um programa que
forma gestores sociais do desenvolvimento territorial de base social à Pós-G
Graduação, em cursos
de Extensão (Cursos Curtos e Especialização), até a Pós- Graduação, em que o Mestrado
Profissional e Interdisciplinar responde aos desafios de relevância e inovação.
2.2. LINHAS DE PESQUISA
As linhas de pesquisa estruturantes intitulam
intitulam-se:
(1) Escalas de Poder, Desenvolvimento e Qualificação Sócio
Sócio-Territorial;
(2) Ensino, Pesquisa, Intervenção, Gestão Pública e Gestão Social e se desdobram em eixos.
A primeira analisa as escalas de poder e as formas de intervenção em diferentes recortes
territoriais como regiões, cidades e locais no contexto de convergências entre governos, empresas
e sociedade civil. São consideradas diversidades sócio
sócio-culturais
culturais e ambientais,
am
objetivando
identificar áreas de convergências de interesses da sociedade e dos distintos níveis de poder e
setores governamentais e societais, para subsidiar estratégias de gestão que utilizam tecnologias
sociais inovadoras, estimulando a criati
criatividades,
vidades, a equidade, o empreendedorismo e a
sustentabilidade socioambiental na gestão territorial. A segunda linha trata da problematização,
desenho e teste de experiências em modelos, ambientes e tecnologias inovadoras e convergentes
de ensino, nas modalidades
dades presencial e digital, e propostas de novos itinerários para formação
profissional multi, inter e transdisciplinar
transdisciplinar.
2.3. A RELEVÂNCIA
É expressa pelo reconhecimento do programa, desde sua proposta original, aceita pelo
MCTI para que o CIAGS se constituísse em um dos 12 centros de referência em gestão, apoiados
em 2002 pelo Fundo Verde e Amarelo. A construção do eixo de ensino como uma ati
atividade de
pesquisa aplicada de um modelo inovador teve no Mestrado o maior investimento em criação
compartilhada, com uma ancoragem em experimentos de Educação de Base, Graduação
Tecnológica e Especialização e com mapeamento de competências das necessidade
necessidades de formação
de gestores para a gestão social do desenvolvimento territorial.
As seis turmas de gestores públicos, associativos e empresariais que realizaram o
Mestrado, representam diferentes escalas de poderes territorializados, desde a organização loca
local
até movimentos sociais de escala internacional.
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A pesquisa de acompanhamento dos egressos indica que cargos de gestão estratégica
como vice- prefeitura, secretarias de estado, gestão de responsabilidade social e ambiental em
empresas multinacionais e gestão
tão de múltiplas organizações do mundo associativo estão sendo
ocupados por mestres formados pelo PDGS, o que se traduz em impacto direto no
desenvolvimento territorial,, como revela a pesquisa feita com egressos
egressos.
O reconhecimento da relevância do curso é eexpressa
xpressa pela premiação de egressos,
especialmente pelas dissertações, que tem caráter aplicativo e devem criar ou fortalecer
tecnologias sociais.Destacam-se
se entre os alunos premiamos: Denice Santiago,
Santiago major da Polícia
Militar da Bahia, agraciada com a Medalha Berta Lutz, pelo Senado, pelo Projeto Maria da Penha,
em defesa das mulheres; Pedro
edro Jatobá
Jatobá, que recebeu o segundo lugar em concurso de teses e
dissertações realizadas nos países designados como B
BRICS,
RICS, tendo desenvolvido uma dissertação
em formato de plataforma digital(Corais); Cybele Amado,, com o Prêmio Melhor Empreendedor
Social da América Latina, da Folha de São Paulo e Fundação SSchwartz
hwartz pelo trabalho de apoio à
educação municipal no interior da Bahia, Tiago Silva,, premiado pela Presidência da República por
site contra a pornografia infantil (SaferNet) e Sabrina de Branco eleita
ta presidente do Sindicato das
Empresas de Papel e Celulose. Mestres
estres ocupam posições de relevância estratégica e impacto,
como Bruno Reis (Vice-Prefeito
Prefeito de Salvador)
Salvador).
Como prêmios para o PDGS, ressalte
ressalte-se
se a indicação para o Prêmio de Melhores Práticas das
Nações Unidas realizada pelo Ministério das Cidades para o
os projetos de desenvolvimento
realizado nos empreendimentos habitacionais na periferia de Salvador e o prêmio de
PESQUISADOREMÉRITO do CNPQ concedido a coordenação do PDGS
PDGS, em 2016,
2016 pela relevância
social da produção científica tecnológica e técnica, que fo
foii realizada pela construção e testagem
do modelo de ensino que integra ensino, pesquisa e extensão inovadores em propósito e formato.
Outros destaques:
a)
Ao apoio de órgãos financiadores como FAPESB, CNPQ, CAPES, IPHAN, GOVERNO
do ESTADO da BAHIA, SEBRAE, CA
CAIXA,
IXA, BANCO do BRASIL para projetos de ensino
pesquisa e extensão agregam
agregam- se o reconhecimento em escala local, regional e
nacional expressa pelo convite à participação em conselhos como o da FIEB,
SEBRAE,CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA,
BAHI
CONSELHO DA FAPESB até a solicitação do PNUD para colaboração nos ODS, da
COMUNIDADE EUROPÉIA e INTERNA
INTERNATIONAL
TIONAL SOCIETY OF THIRD SECTOR (ISTR)
(
para cooperação multilateral. O MINISTERIO das CIDADES, a CAIXA, o IPHAN,
BANCO do BRASIL, FAPESB, SECRETARIA de PLANEJAMENTO e SECRETARIA do
TRABALHO do GOVERNO do ESTADO da BAHIA tem estabelecido cooperação em
pesquisa e extensão inovadora, em projetos integrados de desenvolvimento
territorial, assim como prefeituras da região metropolitana nos projetos nos
empreendimentos
ndimentos MINHA CASA, MINHA VIDA.
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b)

A relevância pode ser constatada na pesquisa aplicada e extensão inovadora, que
abrange projetos e como Novas Urbanidades e Ruralidades (PRONEX),
Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Territórios (DIST/ CAIXA/FAPESB
CAIXA/FAPESB),
Projeto GOVAGUA - PROJETO ALFA, Projetos de Incubadora Tecnológica de
Economia Solidária e Gestão do
o Desenvolvimento Territorial,
Territorial bem como o
MSA/Especialização em Desenvolvimento Territorial com foco em Habitação para
5 polos regionais do Brasil com o ap
apoio da CAIXA.

Estes projetos de pesquisa aplicada garantiram inserção dos mestrandos em realidades
territoriais que tiveram como resultado integração cidadã, cultural e produtiva de moradores de
empreendimentos Minha Casa, Minha Vida, a criação de moedas sociais, o zoneamento de bairros
de Salvador e 70 projetos de sustentabilidade de terreiros de candomblé da Bahia.
2.4. A INOVAÇÃO
A inovação é marca distintiva do programa
programa, desde a sua proposta inicial, pois este foi o
requisito dos centros de referência em gestão. O PDGS é um programa de natureza
interdisciplinar, que forma profissionais em gestão social em diversos níveis, em formato híbrido,
criando, por meio da plataforma LLABOR,
ABOR, um itinerário em formato digital em que conteúdos,
ferramentas e objetos compartilham vivências como a Residência Social e representam espaços de
prática compartilhada no exterior e em outras regiões do país.. A Residência Social foi realizada em
75 países em 5 continentes e mereceu destaque FINEP
FINEP, em 2005, tendo marca registrada no INPI,
INPI
por duas vezes consecutivas e tendo sido renovada em 2020 por mais dez anos
anos. A Residência
Social foi replicada por outras áreas e instituições parceiras.
2.5. A DIFUSÃO
A difusão do
o PDGS ocorre
ocorre,, principalmente pela criação da Rede de Pesquisadores de
Gestão Social que realiza o evento ENAPEGS e veicula suas produções especialmente pelas revistas
RIGS e NAU, bem como, pela participação no Conselho da ANEP
ANEPPCP,, da qual é integrante, bem
como integra associações de Programas de Pós
Pós-Graduações
Graduações como ANPAD e ANPUR.
ANPUR O modelo de
Mestrado tem impactado em outras universidades no país e no exterior.
A parceria com universidades de outros países e regiões como a Universidade de Lisboa e
de Coimbra dará suporte aos projetos do Mestrado, com vistas à integração de professores à
docência e acolhimento para a Residência Social
Social, bem como a universidade latino-americanas
latino
como a UNIANDES (Colômbia).
DESTAQUE: Considerando a regulação da pós
pós-graduação e os efeitos da pandemia,
pandemia o Mestrado
proposto oferecerá disciplinas online dentro dos limites regulamentares.
regulamentares O curso será
caracterizado como um modelo híbrido introduzindo o ensino presencial quando autorizado.
autorizado
Av. Reitor Miguel Calmon, s/n Escola de Administração da UFBA térreo
térreo- Vale do Canela
Salvador - Bahia - Brasil - 40.110-903 | Telefone: 71 3283-7360 / 3331-2949
2949

6

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL

Destaque-se
se que, como há disciplinas comuns entre o Curso de Mestrado e o Curso de
Especialização em Desenvolvimento Territorial (MSA/CAIXA), o Mestrado está com a maior parte
do conteúdo das disciplinas em formato digital.

3. Cidade do Salvador e a Penínsu
Península de Itapagipe
Considerando os atuais desafios da cidade de Salvador, as propostas dos programas da
Prefeitura e Governo do Estado e as mudanças nas políticas de desenvolvimento territorial nas
esferas e escalas nacionais e regionais, apresentamos a proposta do Mestrado Profissional em
Desenvolvimento Territorial e Gestão Social que compreende respostas aos desafios colocados
pela crise pandêmica, mas também como investimento em uma formação inovadora que vai
utilizar das práticas, com ensino híbrido dentro dos limites legais e com participantes que
vivenciarão as dissertações – projeto, que partem de problemas da sociedade territorializada em
Salvador, cidade que vive a pandemia.
Salvador é um espaço de práticas de inovações em gestão em compartil
compartilhamento entre
servidores públicos, gestores empresariais e cidadãos Provedores de serviços à cidade direta ou
indiretamente podem ser incluídos, como os órgãos do Sistema S.
S.,, Polícia Militar e Movimentos
Associativos. A Universidade Federal da Bahia respon
responde
de à demanda da Cidade de Salvador com a
proposta do Curso que é um projeto de pesquisa aplicada e territorializada.
O Mestrado é uma proposta de qualificação de pessoas por meio da construção de
Itinerários formativos, que compreendem reflexão sobre as pr
práticas
áticas e direcionamento à solução
de problemas de gestão do desenvolvimento territorial.
Cidade sustentável, resiliente, acessível, inteligente e sensível, Salvador ocupa posição de
liderança no esforço global de combater mudanças climáticas, pela preserva
preservação do meio
ambiente. A diversidade e a convivência cultural são marcas identitárias da cidade e estr
estratégias de
gestão dos governos valorizam as diferenças e estimulam as convergênc
convergências em projetos
modelados pela Prefeitura
refeitura e Governo do Estado. A moradia e vida digna para moradores, a
atração de turistas e, especialmente, de pessoas que buscam uma cidade para viver após o
encerramento da vida profissional que ofereça belezas naturais, serviços qualificados e lazer é um
desafio para o qual convergem projetos que podem ser objeto das dissertações de caráter
aplicado e da Residência Social, a ser realizada em outros países ou regiões do Brasil.
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Há projetos de requalificação da cidade que compreende
compreendem a formação dos servidores, dos
dirigentes que vivem a cidade, bem
em como de outras instituições.
O desenho deste projeto articul
articulaa instituições no propósito de formar cidadãos, como
gestores para requalificar o território da Península de Itapagipe, construção compartilhada de um
caso único de sucesso.
Desde 1999 o CIAGS, realiza estudos sobre cidades e compartilha ações e resultados com
parceiros como a própria Prefeitura Municipal de Salvador, Governo Estadual e Federal, formando
servidores, realizando estudos conjuntos e difundindo inovações na gest
gestão. Oferece desde a
formação
ormação da base social em conjunto habitacional do Programa “Minha Casa, Minha Vida” até o
mestrado profissional cursado por gestores de diversas origens.. O CIAGS propõe parceria na
inovação com modelos de qualificação de pessoas para servir, gerir e viver a cidade. Propõe-se
avançar do modelo tradicional a um desenho inovador, que integra o “qualificar cidade” como o
“qualificar pessoas”.
O Público alvo do Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social é, portanto,
pessoas que expressem compromisso com o território da Península de Itapagipe através de uma
proposta de formação que integra um projeto gerador de efetivos impactos
impactos.
PENÍNSULA DE ITAPAGIPE
A Península de Itapagipe é um território com 13 bairros segundo a Fundação Mário Leal
Ferreira
erreira da Prefeitura Municipal de Salvador, podendo ser consideradas as áreas circunvizinhas
como o Comércio,, delimitado pela Igreja da Conceição da Praia, no Centro Antigo até o final da
Avenida Suburbana.. Estes limites podem ser ampliados, não sendo a p
península
enínsula institucionalmente
delimitada. Esta região que dá início à criação da Cidade de Salvador, é rica em tradições legados
e a partir dele, podem ser estudados diversos temas como as formas de ocupação da cidade e as
unidades administrativas do poder llocal
ocal que formam as freguesias, o papel das igrejas, o
pioneirismo da indústria e muitos outros
outros,, que repercutem e configuram o presente.
Atualmente, a Península é um complexo de 13 bairros e, no mínimo 4 regiões com uma
população que vai da baixa renda resi
residente em invasões aos bairros mais elitizados.
Existe um forte tecido empresarial com empresas de grande, médio e pequeno porte como
Shopping, comércio em geral, com algum resíduo das antigas indústrias.. Há muitos pequenos
empreendimentos com alta concentr
concentração
ação de trabalho de ambulantes. Contudo, há carências no
setor cultural turístico que são áreas de desenvolvimento potencial da região, como espaços
museológicos, espaços para apresentações artísticas, hotéis e pousadas, restaurantes, cafés e
outros.
O território tem um forte apelo de turismo religioso, com destaque às igrejas que remontam
à fundação da Cidade de Salvador como a matriz do Senhor do Bomfim e a Igreja de Conceição da
Praia e ainda igrejas marcadas por presenças de lideranças religiosas com
como a Capela do Papa
visitada pelo Papa João Paulo II, Madre Tereza de Calcutá e Irmã Dulce. Terreiros de Candomblé
são também referenciais, bem como Centros Espíritas e Igrejas Pentecostais. A recente
Av. Reitor Miguel Calmon, s/n Escola de Administração da UFBA térreo
térreo- Vale do Canela
Salvador - Bahia - Brasil - 40.110-903 | Telefone: 71 3283-7360 / 3331-2949
2949

8

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL

santificação de Irmã Dulce na fase pré
pré-pandemia já atraiu
iu para a Península um número muito
maior de turistas, que requerem serviços de toda ordem.
A OSID (Obras Sociais Irmã Dulce) é não apenas um centro hospitalar
hospitalar, mas uma instituição
com papel de liderança na gestão territorial.
Reafirma-se que os problemas de Península vão desde a infraestrutura precária ás questões
de segurança e mobilidade, os problemas sociais de toda ordem, as questões ambientais e a
necessidade de se valorizar a cultura e estimular o turism
turismo.
Contudo, deve-se
se valorizar as diversas instituições
tuições cidadãs, governamentais e empresariais
que são agentes importantes do território, desde as do Sistema S até as instituições militares,
educacionais e especialmente as religiosas como as igrejas católicas, os territórios de candomblé,
os centros espíritas
íritas e as igrejas pentecostais. A revitalização da cultura e do turismo é desafio
considerável, que deve estar associado a projetos integrados do governo, de universidades e de
representações empresárias como a FECOMÉRCIO, FIEB e outras.
A Península de Itapagipe
tapagipe em sua complexidade, d
dá significado ao Programa de Pesquisa
sobre Desenvolvimento
olvimento Territorial e Gestão SSocial
ocial deste território, no qual o Mestrado se insere.
Deseja-se
se um território sustentável, criativo, inteligente, resiliente, acessível, acolhe
acolhedor e sensível.
A figura a seguir ilustra esta intenção:
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PREMISSAS
O projeto de Mestrado é uma proposta inovadora porque:
 É estruturado a partir de competências ab
abertas,
ertas, por mapa de competências;
competências
 É interativo e formativo de gestores em posições estratégicas;
 Todos
odos podem compartilhar ambientes cooperativos de aprendizagem, técnicos e gestores;
 Todos os alunos terão Residência em Gestão Em
m outras cidades no país ou no exterior;
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 Todos os itinerários preveem qualificação continua
continuada
da (vertical), articulada (horizontal e
transversal);
 A trama dos itinerários reflete e se orienta para o governo em rede, interativo;
 Liderança empreendedora e competências de entrega com foco em resultados são
princípios orientadores do desenho da Escol
Escola.

CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES
Macro-ambientes
ambientes cooperativos de aprendizagem:
O Mestrado estará integrado a outros projetos de formação, de caráter híbrido e presencial.
Gestores de nível estratégico podem cursar disciplinas como extensão que podem valer crédito de
mestrado,, caso sejam selecionados posteriormente
posteriormente;
Gestores de nível estratégico podem ser também professores e simultaneamente participar de
atividades como fóruns virtuais, oficinas e itinerários formativos e outros;
Em parceria com as universidades
versidades de Lisboa
Lisboa,, Coimbra e UNIANDES pode ser desenvolvido
intercâmbios e a Residência
dência Socia
Social,l, de modo presencial ou remoto, bem como em outras regiões
do Estado da Bahia ou do país, bem como com outros países propostos pelo aluno e articuladas
pela coordenação da Residência Social do PDGS
PDGS.
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4. Objetivos do Programa em Desenvolvimento Territorial de Gestão Social
São objetivos do PDGS:
(1) Contribuir para a formação de um quadro de gestores sociais qualificados para o exercício do
poder local e regional; orientado à convergência de ações para a gestão de políticas públicas e
projetos de desenvolvimento territorial
territorial;
(2) Capacitar gestores como profissionais para exercerem liderança em processos de
transformação das relações entr
entree estado, mercado e sociedade civil, contribuindo para a
reconfiguração do espaço público local e para o estabelecimento de efetivas parcerias público
privadas;
(3)) Capacitar gestores mediante uso convergente de tecnologias de comunicação e tecnologias
aplicadas
plicadas de gestão pública e social para atuação em interorganizações e organizações complexas
com foco nas questões da gestão social
social;
O curso integra o Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS), de natureza profissional e
interdisciplinar, oferecee alternativa
alternativas de qualificação para gestores do desenvolvimento territorial,
criando e testando modelos de formação inovadores
inovadores,, apoiado na identificação de perfis de
competência desejados.
O egresso do curso proposto deve evidenciar ainda as seguintes competências:
petências:
1) Trabalhar com a diversidade e respeitando cultura e linguagem d
do território;
2) Criar referências próprias do território, levando em conta a dimensão e processos globais e
contribuir para a construção de sujeitos sociais em cada processo em que atua;
3) Atuar em um contexto de desafios e tensões entre a eficiência, a busca de resultados e a
efetividade na obtenção de resultados;
4) Considerar as dimensões sociais, ambientais de forma integrada
integrada;
5) Ter a capacidade de migrar entre esferas e de atuar em rede, o que requer formação
generalista e habilidade de comunicação e articulação;
6) Avaliar criticamente contextos e ações para selecionar tecnologias sociais apropriadas;
7) Ser um gestor de conflitos, um me
mediador
diador de interesses diferenciados;
8) Integrar teoria e prática de forma reflexiva;
9) Ser um avaliador de situações e contextos complexos, articulado ao perfil de competências
desenhado;
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10) Exercer regulação de ações, projetos e programas que impactam no desenvo
desenvolvimento
urbano; e
11) Garantir, em sua atuação o direito à universalização de política de cuidados multigerencial
e interseccional em gênero.

5. Objetivos do Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social
(1) Compreender os diversos conceitos de desen
desenvolvimento territorial;
(2) Valorizar o papel do gestor para o desenvolvimento territorial;
(3) Compreender a importância das instituições e do ambiente jurídico para o
desenvolvimento;
(4) Compreender os aspectos financeiros da estruturação de projetos de desenvolvimento de
cidades,, em especial o seu financiamento, viabilidade técnico econômico ambiental
ambiental;
(5) Compreender os aspetos relativos à Responsabilidade Social e Ambiental;
Ambiental
(6) Compreender temas relativos à governança pública, transparência e participação so
social na
definição de prioridades e escolhas de investimentos de curto e longo prazo;
prazo
(7) Compreender aspectos básicos de metodologia de modelagem de projetos;
projetos
(8) Compreender a importância e os mecanismos de monitoramento e avaliação
avaliação;
(9) Desenvolver habilidades de di
diálogos,
álogos, disposição para aprendizagem, adaptabilidade, abertura
para o trabalho colaborativo e com equipes multidisciplinares e interinstitucionais;
interinstitucionais
(10)

Ser capaz de construir e desenvolver projetos em diferentes esferas e escalas;
escalas

(11)

Gerir projetos integrados de multimobilidade e acessibilidade;

(12) Gerir projetos de integração cidadã, cultural e produtiva em diferentes territórios para
promover desenvolvimento social.
Obs.: O território de referência foco do Programa de Pesquisa é o território da Península de
Itapagipe, em Salvador,, representativo de diferentes recortes territoriais, urbanos periurbanos e
interurbanos.
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6. Linhas de Pesquisa e Ensino e Extensão
As linhas de pesquisa do curso representam o conjunto de interesses dos professores que
integram os problemas de desenvolvimento territorial com a oferta do Programa.
EIXO E LINHAS ESTRUTURANTES DO CURRÍCULO
1. REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E GESTÃO SOCIAL EM ESPAÇOS
TERRITORIAIS

MICRO

E

MACROESCALARES

LOCAIS,

REGIONAIS,

NACIONAIS

E

INTERNACIONAIS
2. ENSINO E APRENDIZAGEM PARA A GESTÃO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

7. Estrutura Curricular
O curso tem duração de até 24 meses de duração e quatro semestres:
Representação da Estrutura Curricu
Curricular
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Núcleo Básico (8 Créditos)
SEMESTE 1
 Política, Governo e Sociedade ((2 créditos)
 Instituições, Interorganizações e Gestão (2 créditos))
 Indivíduo e Contemporaneidade (2 créditos)
 Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar (2 créditos)
 Pesquisa Orientada (Sem creditação)
 Tópicos Especiais (Sem creditação)

SEMESTE 2
 Ensino Aprendizagem e Gestão da Educação Profissional (2 créditos)
 Estratégia de Des. e Requalificação Profissional (2 créditos)
 Metodologia de Pesquisa interdisciplinar II (2 créditos)
 Pesquisa Orientada II(Sem creditação)
 Tópicos Especiais em Des. Territorial e G. Social II (2 créditos)
SEMESTE 3
 Residência Social II (2 créditos)
 Metodologia de Pesquisa interdisciplinar III (2 créditos)
 Pesquisa Orientada III(Sem creditação)
 Residência Docente(Sem creditação) (1 crédito)
 Tópicos Especiais em Des. Territorial e G. Social III (2 créditos)
 Tópicos Especiais em Des. Territorial e G. Social IV (2 créditos)
SEMESTE 4
 Metodologia de Pesquisa Interdisciplinar IV: Resultados e impactos (1
1 créditos)
 Pesquisa Orientada IV(Sem creditação)
 Defesa de Dissertação (Sem creditação)
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EXTENSÃO CURRICULARIZADA:
Serão oferecidas oficinas, laboratórios e outros espaços de discussão, práticas, vivências na
sociedade abertas à participação dos alunos sem creditação. Uma experiência preliminar
prelimin de
Residência Social será oferecida no primeiro semestre.
FOCO DO CURSO
 Desenvolvimento de Territ
Territorial e Gestão Social: o Território da Península de Itapagipe
integrante de Cidade e Região Metropolitana
TEMAS TRANSVERSAIS/CONTEÚDOS
/CONTEÚDOS DO CURSO
CURSO/OFICINAS














Modelagem de Projetos
Sustentabilidade
abilidade e Mudanças Climáticas
Gestão da Infraestrutura
Gestão da Mobilidade
Financiamento e Parcerias Público
Público-Privadas
Gestão da Cultura
Gestão do Turismo / Turismo Religioso
Gestão Multigeracional/Gestão da Longevidade
Cidade Inteligente
Cidade Inclusiva
Cidade Criativa
Estudos de Casos da Região da Península de Itapagipe
Projetos Integrados da Península de Itapagipe no Contexto de Salvador

Trilhas Curriculares Específicas e Temas Complementares
Complementares/Optativas*(68
(68 horas / 04 Créditos)

* O estudante poderá cursar 02 trilhas curriculares entre o elenco de trilhas ofertado a serem informados
após a seleção

OBS: O aluno poderá cursar, opcionalmente, disciplinas de outras 2 trilhas, a escolher,
complementares à formação.
Pesquisa e Intervenção Obrigatóri
Obrigatória (102 horas / 06 Créditos)
 Pesquisa e Intervenção (68 horas)
 Pesquisa Orientada (34 horas)
 Residência Social (81 horas / atividade obrigatória sem creditação)
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Formação Docente (34 horas/aula)
 Residência Docente (40 horas / 02 créditos)
 Ensino, Aprendizagem e gestão (34h /02 créditos)

8. Residência Social e Metodologias Inovadoras
O curso mantém a tecnologia da Residência Social como estratégia fundamental de
formação. A atividade de Residência Social, obrigatória nos cursos do PDGS, envolve experiência
em campo e intercâmbios. Realizada preferencialmente fora do Brasil pelos alunos do mestrado
ao final do curso, acompanhando experiências projetos, programas, organizações que tenham
relação com seu tema de estudo, tem exigido articulação intensa com programas e instituições de
ensino em vários países. Cada aluno é acompanhado por um orientador de alguma instituição
local, durante o período de sua R
Residência Social em outro país. No ano 2015,
2015 já foram realizadas
também Residências Sociais no país.
Entre 2015 e 2019,, o Programa articulou efetivamente o mestrado com a Educação de Base
pela
la inserção dos alunos na formação de habitantes de empreendimento habitacional do
Programa Minha Casa, Minha Vida apoiado pela CAIXA e na formação de lideranças de terreiros de
Candomblé tombados, empreendimentos de economia solidária e um empreendimento de
economia criativa.
A Residência Social é uma atividade obrigatória sem creditação.
Diversas tecnologias sociais foram testadas nos projetos Minha Casa, Nossas Vidas e
Gestão e Salvaguarda de Terreiros de Candomblé promovendo mobilização social, governa
governança
territorial e integração cultural.
Em 2018 e 2019, acordos de cooperação com a Universidade de Lisboa e Coimbra
viabilizaram
am parcerias para o ensino colaborativo e acolhimento para Residência Social nas
freguesias, e governo municipal e regional em Por
Portugal.
Em 2020 a Residência Social está sendo realizada de forma remota
remota.

Figura 1: Mapa da Residência Social
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PORTUGAL
 Universidade de Lisboa
 Universidade de Coimbra
USA



Project Brownstone = Harlem – Nova York
George Mason University

ARGENTINA
 Municipalidad de General San Martín
 Secretaría de Desarrollo Social / Direccion General de Economía Social y Solidaria
COLÔMBIA
 Corredor Cultural del Centro de Bogotá
PORTUGAL
 Associação In Loco
 ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
 TRANSFORMA – (http://www
http://www.transforma.org.pt/pt/?/transforma)
ALEMANHA
 RUDOLF-STEINER
STEINER SCHULE SCHLOSS HAMBORN
FRANÇA
 Union Fédérale d’InterventiondescStructuresCulturelles
 Associations pour Le Maintiend’une Agriculture Paysanne
 UniversitéLumiére Lyon 2 e Université Jean Monnet St Etienne
INDONÉSIA
 Tanoto Foundation (Jacarta)
ÍNDIA
 Ashram
 Green Foundation
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9. Formação Docente e Residência Docente
Considerando a necessidade de formar professores para a educação em todos os níveis de
ensino,, especialmente para a educação profissional, desenvolveu-se um modelo de formação de
docentes para diferentes instituições formadoras, da Educação de Base à Pós-graduação.
Pós
Trata-se
da criação de uma trilha curricular (disciplina do mestrado) voltada à capacitação docente, e a
oferta da atividade de Residência Docente, isto é, uma prática supervisionada de ensino
antecipada por oficinas de designs de projetos p
pedagógicos
edagógicos e sequências de ensino e uso de
tecnologias e mídias educacionais
onais em educação. A Residência Docente será realizada em
ambientes de trabalho governamenta
governamentais,
is, empresariais e associativas podendo ser associadas à
diversas instituições formadoras
formadoras, como
mo projetos de educação de base social, escolas e cursos de
todos os níveis, universidades corporativas e programas de treinamento e movimentos
associativos

10. Intercâmbios Internacionais e Nacionais
Além da parceria com Portugal e Colômbia, mantém intercâmbios
rcâmbios com outras instituições
universitárias com relevante atuaç
atuação como Paris Dauphine (Paris). No Brasil as parcerias são com
co a
UDESC/Santa Catarina,, Universidade Federal do Cariri e com diversas instituições participantes da
rede de Gestão Social. Estas instituições internacionais e nacionais são importantes parceiras,
inclusive, acolhendo os estudantes do Mestrado na Residência Social.

11. Corpo Docente
O corpo docente da UFBA é constituído por doutores com formação em áreas como
Direito, Engenharia,
aria, Administração, Ciências Sociais e Políticas, História, Economia, Educação,
Ciências do Conhecimento e Tecnologia. Os professores conjugam qualificação acadêmica com
experiências profissionais relevantes. Os professores colaboradores são das instituições
instituiç
parceiras
e tem as mesmas características. Serão integrados no curso professores colaboradores com pós
pósgraduação ou prática relevante, conforme diretrizes do Mestrado Profissional
Profissional.
DOCENTES UFBA
ANA CRISTINA MUNIZ DECIA
http://lattes.cnpq.br/5868054396613222
.cnpq.br/5868054396613222
ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS
http://lattes.cnpq.br/8034829914313982
.cnpq.br/8034829914313982
CLAUDIANI WAIANDT
http://lattes.cnpq.br/1981118374780336
.cnpq.br/1981118374780336
EDUARDO DAVEL
http://lattes.cnpq.br/6818628123587050
.cnpq.br/6818628123587050
ELIZABETH MATOS RIBEIRO

CATEGORIA
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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http://lattes.cnpq.br/8446377792278288
.cnpq.br/8446377792278288
ERNANI COELHO NETO
http://lattes.cnpq.br/5884399152649595
.cnpq.br/5884399152649595
FABIO ALMEIDA FERREIRA
http://lattes.cnpq.br/0767810129524053
.cnpq.br/0767810129524053
GENAUTO CARVALHO DE FRANCA FILHO
http://lattes.cnpq.br/0335411227053862
.cnpq.br/0335411227053862
GRACE KELLY MARQUES RODRIGUES
http://lattes.cnpq.br/4467624554125867
.cnpq.br/4467624554125867
GUILHERME MARBACK NETO
http://lattes.cnpq.br/2118109604742209
.cnpq.br/2118109604742209
HORACIO NELSON HASTENREITER FILHO
http://lattes.cnpq.br/7432976244605513
.cnpq.br/7432976244605513
JAIR SAMPAIO SOARES JUNIOR
http://lattes.cnpq.br/7230624403570052
.cnpq.br/7230624403570052
JEOVA TORRES SILVA JUNIOR
http://lattes.cnpq.br/8240104026100491
.cnpq.br/8240104026100491
JOSE ANTONIO GOMES DE PINHO
http://lattes.cnpq.br/0666910852432471
.cnpq.br/0666910852432471
JOSE CELIO SILVEIRA ANDRADE
http://lattes.cnpq.br/0676558196082593
.cnpq.br/0676558196082593
JOSE MARCELO DANTAS DOS REIS
http://lattes.cnpq.br/8361489389727090
.cnpq.br/8361489389727090
MARIA ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS
http://lattes.cnpq.br/0544260389945180
.cnpq.br/0544260389945180
REGINALDO SOUZA SANTOS
http://lattes.cnpq.br/9310336811931927
.cnpq.br/9310336811931927
RODRIGO LADEIRA
http://lattes.cnpq.br/2458185696007117
.cnpq.br/2458185696007117
ROSANA DE FREITAS BOULLOSA
http://lattes.cnpq.br/7040703876962133
.cnpq.br/7040703876962133
TANIA MARIA DIEDERICHS FISCHER
http://lattes.cnpq.br/9497816962454189
.cnpq.br/9497816962454189
TANIA MOURA BENEVIDES
http://lattes.cnpq.br/2494548196605610
.cnpq.br/2494548196605610

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Colaborador
Permanente
Permanente
Visitante
Colaborador
Permanente
Permanente
Colaborador
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Atualização do Quadro Docente
Considerando as aposentadorias de professores permanentes e colaboradores e o ingresso de
professores por meio de concurso público nos últimos anos, com qualificação e produção
acadêmica e tecnológica, que já foram incluídos como pesquisadores do CIAGS haverá
credenciamento para o PDGS como Permanente ou Colaborador. Diversos professores já estão
atuando na reorganização das temáticas de pesquisa e publicações como Edgilson Tavares, Renata
Rossi e Luiza Teixeira.
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O curso contará com a participação de professores de universidade
universidades brasileiras e de países
paíse como a
Universidade Federal do Cariri e UDESC, com acordos de cooperação como Portugal (Universidade
de Lisboa), França (Paris Dauphine) e UNIADES (Colômbia)

12. Número de Vagas
 Serão oferecidas de 50 vagas, podendo ser reduzido o número de alunos
aluno segundo
desempenho na seleção.

13. Contatos
Coordenação do CIAGS/PDGS

Secretaria

Tânia Fischer – taniafischer@ciags.org.br
ciags.org.br

Marcela Ferreira – mgsocial@ufba.br
mgsocial@
Tel.: (71)3283 - 7345

Vice Coordenação
Ernani Coelho Neto
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