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A Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) divulga o resultado do EDITAL 
JUDITH GROSSMANN - PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS - 2017 de livros aprovados 
para publicação. Algumas questões, independentes de nosso controle, interferiram 
diretamente no processo de avaliação: problemas de saúde por um período longo e de 
forma abrupta da única servidora responsável por secretariar o Conselho editorial e 
que detinha o controle de remessas e recebimentos dos originais para avaliação; 
período de paralisação dos Servidores no início do processo; descumprimento de 
prazos por parte dos pareceristas de forma recorrente. Justificamos assim o atraso na 
divulgação do resultado do edital. 

Não houve demanda qualificada que garantisse a capacidade mínima em nenhuma das 
categorias, sendo selecionados ao todo apenas 21 originais dos 39 previstos no edital.  
Foram desclassificados os originais encaminhados em forma de tese e dissertação. Os 
originais foram encaminhados para três pareceristas, num processo anônimo de 
avaliação das obras e posteriormente analisados pelo Conselho Editorial, responsável 
pela decisão final acerca da publicação. Será disponibilizado para o proponente o 
parecer considerado mais completo. 

Informamos ainda que os proponentes que foram contemplados, serão convocados 
para uma reunião posteriormente. Segue as lista das propostas aprovadas. 
 

 

CATEGORIA LIVRO IMPRESSO 
 
A dimensão espacial da experiência religiosa: práticas e representações entre candomblecistas e 
evangélicos no bairro do Engenho Velho da Federação 
Caê Garcia Carvalho 
 
Deixa a gira girar: Os Tincoãs  e o som do candomblé 
Luís Paulo de Sousa Pinto Costa 
 

 



Diálogos interculturais uma experiência com professoras e professores indígenas 
Clélia Neri Côrtes 
 
Diálogos transversais no serviço social: sobre rupturas e continuidades 
Márcia Santana Tavares e Josimara Aparecida Delgado Baour 
 
Educação científica por meio da interculturalidade de saberes e prática 
Geilsa Costa Santos Baptista, Paulo César Pinheiro e Luiz Márcio Santos Farias 
 
Entra em beco, sai em beco. Formas de habitar o Centro. Salvador, Lisboa 
Urpi Montoya Uriarte 
 
Gênero e língua(gem):  teorias e práticas 
Danniel da Silva Carvalho 
Geo-Foto-Grafia: narrativas espaciais nas imagens de Sebastião Salgado 
Flora Sousa Pidner 
 
GJOL: formação acadêmica & produção científica 
Washington José de Souza Filho e Adalton dos Anjos Fonseca 
 
Literatura como memória, memórias como literatura: o autobiográfico e o ficcional em textos de Judith 
Grossmann e Virginia Woolf 
Fernanda Mota Pereira 
 
Múltiplos campos: um projeto polifônico 
Pedro Alaim Martins Garcia Junior 
 
Narrativas, relações e emaranhados: os enredos do candomblé no Terreiro do Gantois, Salvador, Bahia 
Clara Mariani Flaksman 
 
O dendê no wok: um olhar antropológico sobre a comida chinesa em Salvador, Bahia 
Ana Claudia de Sá Teles Minnaert 
 
Os Métodos de Energia de Engenharia Estrutural e a Mecânica Lagrangeara 
João Augusto de Lima Rocha 
 
Professor Nelson Sampaio: uma biografia 
Gabriel Dias Marques da Cruz 
 
Quixotismo Pós- Modernos na narrativa de Carlos Ribeiro 
Luciana Santos de Oliveira 
 
Um lugar para os espaços culturais: gestão, territórios, públicos e programação 
Plínio Cesar Dos Santos  Rattes, Giuliana Kauark e Nathalia Leal 
 
“Vai, Carlos, Ser Marighella na Vida” outro olhar sobre os caminhos de Carlos Marighella na Bahia 
Ricardo José Sizilio 
 
Valor do trabalho da enfermeira 
Tatiane Araújo dos Santos 
 
CATEGORIA LIVRO COM TEMÁTICA SOBRE A UFBA  
 
O Movimento Estudantil na UFBA: Da Luta pela Reforma Universitária ao cancelamento de Matrículas 
(1960-1968) 
Antonio Mauricio Freitas Brito 
 



CATEGORIA LIVRO INFANTOJUVENIL  
 
Badogueiro 
Adelice dos Santos Souza 
 


