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JANEIRO/2019

Reunião na UPT/Porto com a equipe da UNIFACS e membros da equipe da UPT com o Procurador do Ministério 
Público, Edmundo Reis, para ajustar o modo de participação da Universidade Portucalense no Projeto.

Profs. Drs. Fátima Almeida, Cristina Lobo e Maria Esther Quinteiro/UPT, Dr. 
Edmundo Reis/MP.Ba, Profs. Drs. Menezes e Manoel Barros/UNIFACS.

Em 15/01/2019 a reunião ocorreu nas instalações da 
UPT/Porto/Portugal contando com a presença de 5 doutores 
envolvidos na proposta, para o debate sobre a execução do 
mesmo. 



JANEIRO/2019

Em 16.01.2019, ainda na UPT, o Prof. Menezes 
coordenou reunião que contou com as presenças 
do Dr. Edmundo Reis, da ex diretora da Cadeia de 
Passos Ferreira, no Porto, que colabora fortemente 
com a UPT no estabelecimento de protocolos de 
pesquisa entre Universidade Portuguesa e mundo 
prisional, a Dra. Maria da Conceição Soares 
Morgado Salgado Vieira, e a Profa. 
Cristina-Lobo/UPT. A reunião foi produtiva e 
construtiva para incrementar, junto à equipe da 
UPT, a execução do Projeto. 

Prof. Menezes/UNIFACS, Profa. Cristina Lobo/UPT, Dra. Conceição Salgado/Cadeia 
Passos Ferreira, Dr. Edmundo Reis/MP.Ba.



JANEIRO/2019

Reunião no ISCTE-IUL do Prof. Menezes e do Prof. Glauco Carneiro/UNIFACS (este participando através de 
Skype) e do Promotor da Vara de Execuções Penais do ministério Público da Bahia, Dr. Edmundo Reis, com 
os Profs. Drs. Antonio Pedro Dores (Sociólogo), Fernando Brito e Abreu, e José Oliveira/ISCTE/Portugal, 
do núcleo de estudos informacionais da instituição lisboeta. 

A articulação deste encontro ocorreu em razão da adesão do Prof. Glauco Carneiro/UNIFACS ao Projeto.

No escambo de experiências, o Prof. Dores ofereceu os trabalhos publicados no mundo europeu sobre o tema e de 
sua autoria, bem como apresentou sua coordenação no Observatório Europeu das Prisões, o que muito 
interessou aos brasileiros. O encontro ensejou a programação de uma série de ações conjuntas.



JANEIRO/2019

Nesta reunião anual de alto nível realizada na Universidade 
de Salamanca e dirigida pela Catedrática Profa. Dra. María 
Esther Martinez Quinteiro/UPT/USAL, com periodicidade 
anual, construiu-se um espaço para encontros e debates 
acerca do desenvolvimento dos Planos de Trabalhos 
vinculados ao Projeto, de autoria dos presentes. Membros do 
Projeto integraram o Comitê Científico do Seminário.

Seminário Internacional de PostDoctorado:  Estudios interdisciplinares sobre Derechos Humanos/Universidad de Salamanca

A qualidade das apresentações e dos textos ensejou a que a 
Diretora do Seminário sugerisse a organização de uma 
publicação específica como primeira produção 
orquestrada derivada da execução do Projeto, o que foi 
aceito.

A sub-equipe “Psicologia a serviço da ordenação emocional no cárcere” foi constituída deste modo: Miguel 
Spinar/Salamanca, Cristina Costa-Lobo/Fernando Pessoa/CEPESE/UPT, Henrique Justo/Fernando Pessoa e FAFE, 
Claudia Vaz/UNIFACS, José Menezes/UNIFACS, Moacir Lira/Faculdade Santíssimo Sacramento. 



JANEIRO/2019

No decorrer do Seminário, a equipe do Projeto realizou vários encontros, aproveitando que membros dos núcleos da 
UNIFACS,  do Ministério Público da Bahia, da UPT e de SALAMANCA estavam presentes para realizarem a 
orquestração de ações. 

Profs. Drs. Menezes e Quinteiro Profa. Dra Quinteiro e Dr. Edmundo Reis



JANEIRO/2019

Profas. Dras. Quinteiro e Costa-Lobo

Profas. Dras. Quinteiro e Adriana Torres/UFAL

Profs. Drs. Santana, Quinteiro, Souza e 
Magalhães

Auditório da escola de 
Direito



JANEIRO/2019

Vale o destaque que pesquisadores das Universidades Federais do 
Ceará, de Mato Grosso do Sul e de Alagoas aderiram ao projeto.

O mestrando Matheus Lins do Programa Direito, 
Governança e Políticas Públicas/UNIFACS, teve o aceite 
para realizar dois meses de Research Stay entre Porto e 
Salamanca, ocorrido entre Junho e Julho. Foi estabelecido 
um plano de trabalho para conferir suporte ao mestrando, 
que sincroniza com a temática do Projeto.

                                           Auditório do Centro de Estudios Brasileños/USALAuditório da Faculdad de História e Geografia/USAL



FEVEREIRO/2019

Foi realizada uma reunião com o Prof. Antonio Pedro Dores no ISCTE-IUL em 14 de 
fevereiro na sede do centro de pesquisa em Lisboa. O mesmo foi convidado para participar 
do Congresso Internacional de Derechos Humanos da Universidade de Salamanca, em 
Julho de 2019.

Com o aceite, a comunicação entre os dois colegas foi intensa para escambo de ideias, 
debate interpessoal em torno do tema. Pedro Dores também acolheu o convite do seu 
colega para estar na Bahia no Congresso de Outubro realizando conferências, fazendo 
visitas técnicas ao sistema prisional contando com o apoio do Ministério Público da Bahia, 
realizando encontro com setores da administração pública, partilhando a sua experiência 
com o Observatório Europeu das Prisões.

Prof. Antonio Pedro Dores



FEVEREIRO/2019

No início de fevereiro, na cidade do Porto, ocorreu o encontro com o jornalista Fernando Donasci, hoje atuando na Reuters a 
partir de Portugal. Donasci é vencedor do prêmio Herzog pela cobertura foto-jornalística de uma experiência de potencialização 
de projetos de vida no ambiente carcerário em São Paulo.

Prof. Menezes e o jornalista Fernando Donasci

Encontro com o Jornalista da Reuters/Portugal Fernando Donasci

Os sucessivos encontros foram muito produtivos e Fernando Donacci propôs a montagem, nos dois anos de duração do 
Projeto, de um documentário que intitulou “A máquina de moer almas”, cujo Plano de trabalho foi elaborado pelo 
jornalista. 



FEVEREIRO/2019
A mestranda Rejane de Oliveira dos Santos defendeu o seu mestrado em 20/02/2019 através do Skype, tendo o seu orientador 
presidindo a sessão remotamente (realizada presencialmente nas instalações da UNIFACS/Bahia). O trabalho se intitulou “A lei 
10216/01 e a implementação de políticas públicas de saúde mental na Bahia: Caminhos para a desinstitucionalização ou 
para a desassistência?”, vinculado ao Projeto, em razão de o foco recair sobre o internamento psiquiátrico em uma unidade do 
sistema prisional baiano, Hospital de Tratamento e Custódia. 

Prof.  Dr. Moacir, Rejane (mestranda) Profas. Dras. Claudia e Luizella.



FEVEREIRO/2019

Em razão da intensa contribuição que a Profa. Dra. María 
Esther Martinez Quinteiro/UPT/USAL tem realizado com a 
UNIFACS, o Colegiado do Programa Direito, Governança e 
Políticas Públicas/PDGPP a acolheu como Colaboradora do 
Programa observando os critérios da CAPES. 

Vinculação da professora Maria Esther Quinteiro ao Stricto Sensu da UNIFACS

Profa. Dra. Esther Quinteiro



MARÇO/2019
Instancia de investigaciòn  do Prof. Dr. Menezes na Universidade de Salamanca

Os meses de Março e abril foram dedicados à Instancia de 
Investigación Pós Doutoral na Universidade de Salamanca, 
procedendo a triagem de textos depositados na Base de Dados 
produzidos pela comunidade científica na matéria, para constituir um 
estado da arte que debate o tema.

O acolhimento de parte da equipe do Projeto constituída por 9 
doutores vinculados diretamente à Salamanca foi excepcional. 
A equipe é Coordenada por María de La Paz Pando 
Ballesteros (que ancora as pesquisas de dois de seus 
orientandos de doutorado no projeto: Mauro Rey e María 
Perez). Vetorizam os seus Planos de Trabalho para o Projeto 
os seguintes doutores: Alícia Muñoz Ramirez, Pedro Garrido, 
Miguel Spinar, Críspulo Rodriguez, Laís Locatelli, Raquel 
Martins, Letícia Diaz e Amalfy Fuenmayor. 

Associados à Universidade de Salamanca, mas 
atuando em suas Instituições Brasileiras estão 4 
doutores: César Leal/UFC/PG.Ceará, Adriana Torres, 
Elvira Barreto/UFAL, Ynes Félix/UFMS (que ancora a 
pesquisa da doutoranda Marianny Alves), Fernando 
Lopes Nogueira, Andrea Flores e Rejane Alves de 
Arruda. 



MARÇO/2019

Em 07 de março ocorreu a segunda reunião do ano acadêmico do Grupo de Pesquisa “Políticas e Epistemes 
da Cidadania/CNPq/UNIFACS”. Na oportunidade, cada membro participante relatou o que estava realizando em 
suas pesquisas pessoais.



MARÇO/2019

A XXII edição do Congresso Internacional em Derechos Humanos de la Universidade de Salamanca tem em 
2019 um elemento adicional, a saber, o convite efetivado por Dra. Esther Quinteiro para que a UNIFACS seja 
uma instituição co-organizadora através da concepção e realização do Simpósio Integrado.

Organização do Simpósio Integrado ao XXII Congresso Internacional de Direitos 
Humanos de Salamanca 

Além da exposição de vários membros da equipe do Projeto nas 
mesas de comunicação vindos de Portugal, Brasil e Itália, e recebidos 
pelos colegas da Espanha, as autoridades acadêmicas da USAL 
acolheram a sugestão da UNIFACS para realizar, nesta reunião 
científica, a qualificação dos seus mestrandos e doutorandos que 
participaram do Congresso. A experiência é digna de nota em razão de 
visibilizar o fluxo recíproco de cooperação na formação e produção de 
conhecimento de alto nível. Ao todo foram 30 comunicações e 5 
qualificações reunidas no Simpósio Integrado ao Congresso de 
Direitos Humanos.

CLIQUE AQUI e acesse o 
site institucional do evento.



MARÇO/2019

Ocorreu em 26 de Março na Universidad de Salamanca tendo como objetivo promover o encontro e o diálogo entre 
investigadores do Brasil e da Espanha sobre a justiça penal, a violência de gênero e os direitos humanos. 

Participação no “Encuentro Interdisciplinar Internacional sobre Justicia Penal y Violencia de 
Género”

CLIQUE AQUI e acesse a 
gravação completa do evento.

Profs. Drs. Adriana Torres/UFAL, Quinteiro e Menezes   Profs. Drs. Quinteiro e Miguel 
Spinar/USAL

Prof. Dr. 
Menezes



MARÇO/2019
Apresentação do livro  “El cincuentenario de los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos de la ONU. Homenaje a la Profesora Mª. Esther Martínez Quinteiro"

Ocorreu no dia 08 de Março. O ato foi presidido pelo  vice reitor de Política Académica y 
Participación Social de la Universidad de Salamanca, Prof. Dr. Enrique Cabero, 
acompanhado pelo diretor das Ediciones Universidad de Salamanca, Prof. Dr. Eduardo 
Zofra Agustín; dos editores do livro, Profs. Drs. Maria Paz Pando Ballesteros, Pedro 
Garrido Rodríguez y Alicia Muñoz Ramírez e Esther Martínez Quintero, catedrática da 
Universidade Portucalense de Porto, Portugal e membro da SIHCDH/USAL.



MARÇO/2019
Participação da pós doutoranda/Salamanca Adriana Torres/UFAL, Membro do Projeto, na 
disciplina Teorias Sociais Contemporâneas do PPDRU/UNIFACS.

A Profa. Dra. Ana Licks, que ministra com o Prof. José Menezes a disciplina Teorias Sociais Contemporâneas 
coordenou presencialmente na turma de mestrandos e doutorandos do PPDRU a Webconferência no dia 28 de Março 
com a Dra. Adriana Torres, cujo título foi “As Teorias sociais que conferem suporte ao debate dos Direitos Humanos 
aplicados à realidade da mulher no Brasil a partir da Lei Maria da Penha”. A atividade ensejou intensa participação no 
debate que ocorreu através do Skype, estabelecendo a ponto entre Espanha e Brasil.
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MARÇO/2019
Reunião com a diretora do Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos 
Humanos de la USAL para ajustes na proposta de participação da UNIFACS no Congresso 
Internacional, Profa. Dra. Maria Paz Ballesteros

A Profa. Ballesteros, juntamente coma Dra. Quinteiro conferiram sua anuência à proposta de organização do Simpósio 
Integrado ao XXII Congresso Internacional em Derechos Humanos da USAL. No âmbito da execução do Projeto 
promoveram atividades públicas desenvolvidas pela equipe Salamantina, como o encontro de estudiosos dos documentos 
de DH/ONU.

Ao convite para participarem do Congreso Internacional en Derechos 
Humanos de Salamanca responderam positivamente 14 
pesquisadores da UNIFACS, dos quais 9 são doutores participantes 
do Projeto, somados aos 5 mestrandos e doutorandos que fizeram as 
suas respectivas qualificações. Acolheu ao convite o Promotor do 
MP.BA responsável da Vara de Execuções Penais, Dr. Edmundo 
Reis, a Reitora do Centro Universitário Social da Bahia, Dra. 
Margareth Passos.
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MARÇO/2019
Articulação da conferência de Pedro Garrido na disciplina de Metodologia da pesquisa no âmbito 
dos Programas de Stricto Sensu da UNIFACS

Em 25 de Março de 2019, fez-se a webconferência “Metodologias para investigação em Direitos Humanos”, sob a 
direção do Prof. Dr. Pedro Garrido no âmbito da disciplina Métodos e técnicas do trabalho cientifico do Mestrado em 
Direito Governança e Políticas Públicas da UNIFACS. A atividade ocorreu por Skype envolvendo os mestrandos e os 
Profs. Drs. Sérgio Hage e Gustavo Costa.

Turma de Metodologia o 
PDGPP

Sergio, Gustavo/UNIFACS e turma de 
Metodologia



MARÇO/2019
 Seminário de Pesquisa de Rafaela Ludolf, PPDRU

O Prof. Dr. Pedro Garrido/USAL participou do 2º. Seminário de Tese 
da doutorando do PPDRU/UNIFACS Rafaela Ludolf em 21.03 
através de Skype, dado sua expertise em migração, tema sincrônico 
às investigações executadas no âmbito do Projeto. A interação 
havida entre os pesquisadores ensejou a que o orientador do 
Doutorado de Rafaela Ludolf, propusesse à Coordenadora do 
PPDRU, Profa. Dra. Carolina Spínola, que o Prof. Garrido se 
tornasse co-orientador do trabalho dada a sinergia que foi vivenciada 
quando daquela sessão. A avaliação do Prof. Garrido acerca do 
trabalho de Rafaela foi bastante produtiva e logo foram feitas 
sugestões relativas a incremento de autores, teorias, documentos da 
ONU, perspectivas de análise do problema da migração, mesmo 
considerando que o perfil do que ocorre no Brasil com os 
venezuelanos tenha especificidades não equivalentes àquelas que 
ocorrem na Europa (multietnia, por exemplo). 

Doutoranda Rafaela 
Ludolf



MARÇO/2019
Visita da Profa. Cristina Lobo à UNIFACS e ao MP.BA

Em abril, a Profa. Dra. Cristina Costa Lobo visitou a Bahia onde proferiu a conferência “Questões de método em Ciências 
Sociais”, contando com o suporte presencial do Prof. Dr. Gileá de Souza do Programa Direito, Governança e Políticas Públicas, 
que abriu o evento para a participação de outros Programas da UNIFACS, que contou com a presença do Ministério Público na 
pessoa do Dr. Edmundo Reis. O Ministério Público também ensejou sua visita ao sistema prisional.

Equipe do Sistema Prisional Lemos Brito e MP.Ba recebem Costa-Lobo



MARÇO/2019
Workshop na Penitenciária Lemos Brito 

Como instituição integrante ao Projeto, o Ministério Público da Bahia tem mantido intensa parceria em sua execução. Sua 
equipe, coordenada pelo Promotor Público, Dr. Edmundo Reis, favorece um fluxo contínuo e recíproco de cooperação entre a 
UNIFACS e o Sistema Prisional. Deste modo, foi organizado o workshop ofertado ao pessoal especializado do Estado da Bahia 
que atua no âmbito da gestão do referido sistema nas instalações da Penitenciária Lemos Brito com o título Prevenção Criminal, 
execução de penas, reinserção social e cooperação nos sistemas tutelar educativo e prisional: o papel da psicologia. Esta 
atividade deriva já do trabalho do núcleo de psicologia ordenado no interior do Projeto, cuja preocupação e ocupação tem sido 
desenvolver instrumentos de potencialização a que os apenados sejam estimulados, do ponto de vista emocional, a construírem 
os seus projetos de vida. 
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ABRIL/2019
Conferência de Miguel Spinar/Salamanca na disciplina 
“Teorias Sociais Contemporâneas”

O Prof. Dr. Miguel Spinar/USAL apresentou seu 
arrazoado sobre “Subjetividade e Teorias Sociais” no 
âmbito da disciplina “Teorias Sociais Contemporâneas” 
via Skype, usando do recurso de interlocução do seu 
campo de investigação que é a Psicologia Social. A 
interação com os estudantes e a Profa. Ana 
Licks/UNIFACS no Brasil foi bastante rica, em cuja 
transmissão se contou com a presença da Profa. Esther 
Quinteiro/UPT/USAL.

Menezes, Quinteiro, Miguel 
Spinar/USAL



ABRIL/2019
Call com a equipe de informação (Glauco/Nevada-EUA, 
Crispulo/Salamanca, MP/Salvador)

Outro núcleo que se formou no interior do Projeto foi o de informática envolvendo o Prof. Glauco 
Carneio/UNIFACS/Mestrado em Sistemas e Computação na coordenação e o Prof. Dr. Críspulo Rodriguez/USAL. Em 
sincronia com o Professor Dores do ISCTE de Lisboa, os pesquisadores têm trabalhado com a base de dados do Ministério 
Público da Bahia disponibilizada pelo Dr. Edmundo Reis, para que o know how e as ferramentas informacionais 
acadêmico-científicas possam criar um repositório relevante de um estado da arte internacional sobre sistemas prisionais. 
Os dois colegas do universo informacional preparam as bases de diálogo para as equipes da UNIFACS, SALAMANCA e 
ISCTE possam estabelecer um plano de trabalho avançado na área de tratamento de dados usando ferramentas 
avançadas de informática.

O Prof. Glauco Carneiro confirmou sua presença no XXII Congresso de Derechos Humanos de 
Salamanca, participando de uma mesa para debate em torno de dados do sistema prisional, com 
conferência intitulada: “An approach to analyze Prison System´s Data: Perspectives and Challenges”.



ABRIL/2019
Montagem do organograma das equipes e comunicação sistemática com os membros 
do Projeto e lançamento do primeiro volume conjunto de artigos na Diálogos 
Possíveis

A permanência em Salamanca possibilitou a primeira sistematização dos Planos de Trabalho vinculados ao 
Projeto, agrupando-os por Nacionalidade, por temática, por instituição, por núcleos transversais. 

A Revista Diálogos Possíveis da FSBA, Webqualis A4, aceitou um conjunto de 8 textos 
apresentados no primeiro encontro havido em Janeiro, na Universidade Portucalense, no 
Porto. No seu 4º mês de execução, o Projeto já apresenta resultados de membros de sua 
equipe, prenunciando o ritmo intenso e a sinergia que a equipe de trabalho imprimiu no 
conjunto das atividades que cada núcleo se dispôs a realizar. 

CLIQUE AQUI e acesse esta 
edição da Revista Diálogos 
Possíveis



MAIO/2019
Encontro com o Professor Dr. Cesare Thriberti da Università Politecnica di 
Milano e o seu mediador, Dr. Andrea Garziera, Consul honorário da Itália na 
Bahia, para preparar a conferência presencial na UNIFACS.

O Consul da Itália na Bahia contatou por Skype ao Prof. Menezes para lhe propor receber ao Prof. Dr. Cesare 
Triberti, do Politecnico di Milano, em conferência sobre os crimes da Cybercultura. O primeiro contato ocorreu 
em fim de abril. 

Em maio o Prof. Menezes chegou à Itália para o terceiro estágio do 
research stay de seu pós doutorado, e foi recebido em Milão pelo 
colega que, dias depois estaria na Bahia proferindo conferência na 
UNIFACS e, por sua intermediação, na Procuradoria do Estado da 
Bahia. Temas das duas conferências: Desafios a garantias de direito 
na cibercultura: repensando territórios (realizada no âmbito do Stricto 
Sensu da UNIFACS que reuniu estudantes e professores de três 
Programas: Desenvolvimento Regional e Urbano, Direito Governança 
e Políticas Públicas, e Computação, sendo o Prof. Dr. Glauco 
Carneiro/UNIFACS o mediador da mesa); e Enfrentamento legal da 
Itália aos crimes informacionais, proferida na Procuradoria Geral do 
Estado da Bahia.
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MAIO/2019
Webconferência com o Prof. Dr.Pedro 
Garrido/UNIFACS e Organização do Congresso de 
Salamanca em Julho

O Prof. Dr.Pedro Garrido/UNIFACS realizou em maio uma Webconferência, contando presencialmente 
com a Doutoranda com Rafaela Ludolf no âmbito da disciplina “Teorias Sociais Contemporaneas” 
partilhada com a Profa. Ana Licks. A webconferência foi intitula “Direitos humanos e teorias sociais”. O 
prof. Pedro Garrido/USAL, que já houvera contribuído com a disciplina de Metodologia do 
PDGPP/UNIFACS e com o 2º. Seminário da investigação doutoral de Rafaela Ludolf, proferiu a 
conferência, implicando no debate a referência aos Direitos Humanos, sua especialidade. 

Também no mês de maio foi realizada uma intensa colaboração para promover a sincronia entre o 
Simpósio Integrado do XXII Congresso Internacional de Derechos Humanos de Salamanca, a 
ocorrer de 9 a 12 de Julho, com a equipe técnica que faz os ajustes no site. 



 

JUNHO/2019

O mês de junho foi marcado por importantes adesões de pesquisadores do panorama nacional ao Projeto. 
Os Professores Doutores Jaíra Capistrano da Cruz Soares do Instituto Popular Cárcere e Direitos 
Humanos José Pereira da Conceição Junior; da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul os Drs. 
Fernando Lopes Nogueira, Andréa Flores e a Msc. Marianny Alves.



 

JULHO/2019

Todos os esforços estiveram concentrados em Julho para a organização dos últimos 
detalhes e execução do Simpósio Integrado ao XXII Congresso Internacional de 
Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca 
(10 a 12.10.19), cujo tema foi: Los derechos sociales, comemoraciòn del centenário 
de la OIT.

Teve como propósito a disseminação científica dos pesquisadores vinculados (e seus convidados) 
ao Projeto de Investigação “Indicadores de Cidadania e Políticas Públicas no âmbito Penal”, que é 
de natureza interdisciplinar e internacional.  Foi constituído de mesas de comunicação que 
albergaram pesquisadores oriundos de Portugal, Espanha, Itália e Brasil, bem como de sessão de 
lançamento de periódico e de Sessão de Qualificações.

É marcadamente caracterizado pela cooperação com o Ministério Público/Ba, Procuradoria 
Geral/Ba e seu escopo é a produção de conhecimento derivado de investigações científicas de 
vários níveis para contribuir com o melhor funcionamento do sistema penal. Nesse sentido, o 
Projeto é executado por equipes internacionais e interdisciplinares produzindo saber que possa 
contribuir na elaboração de políticas públicas de impacto no sistema penal.



 

JULHO/2019
Sessão de Qualificação 
(mestrado e doutorado) 

Tratou-se de uma atividade de avaliação de pesquisas em execução em níveis de mestrado e doutorado. Os temas 
sincronizam com o Projeto Internacional e interdisciplinar “Indicadores de cidadania e de Políticas Públicas no âmbito 
Penal” que reúne exposições dos pesquisadores a ele vinculados no âmbito do XXII Congresso Internacional de 
Derechos Humanos/USAL.

O Exame de Qualificação, seguindo os protocolos acadêmicos, constitui-se em rito de exame dos relatórios de 
mestrado/doutorado. O júri foi constituído pelo Orientador e por professores doutores que analisam e avaliam os protocolos de 
método, de ética em pesquisa, de técnicas de investigação aplicadas, de formalidade na apresentação do texto. As bancas de 
qualificação foram formadas por doutores originários de múltiplos espaços institucionais e contribuíram com leituras críticas sobre 
o trabalho apresentado oralmente e por escrito. Esta Sessão de Qualificação foi uma atividade que ocorreu em âmbito de 
disseminação científica internacional de alto nível, beneficiando-se deste ambiente, ao tempo em que à ele ofereceu uma 
produção que fortaleceu a cooperação internacional que tem se desenvolvido com as instituições implicadas no âmbito de um 
Projeto que se consolida.



 

JULHO/2019
Sessões de Qualificação

▪ Matheus Lins/UNIFACS – Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas/UNIFACS (Dia 11.07 - 13h)
O controle jurisdicional de convencionalidade de políticas públicas como mecanismo efetivador dos direitos humanos no sistema 
prisional

▪ Celinei Blaschke/UNIFACS – Mestrado (Dia 09.07 - 14.30h)
Análise da letalidade por arma de fogo na área da 27ª Delegacia Territorial de Itinga, Lauro de Freitas/Ba, sob a ótica dos Direitos 
Humanos

▪ Cristiane Guimarães/UNIFACS – Mestrado (09.07 - 15.30h)
Rede inteorganizacional de mediação, conciliação e arbitragem: uma proposta de política pública de solução de conflitos da 
administração

▪ Rafaela Ludolf/UNIFACS – Doutorado (09.07 - 17.00h)
We are not crisis, we are people: o refugio na cidade de Salvador

▪ Isabel Marinho/UNIFACS – Doutorado (10.07 – 16.30h)
Parede mágica: (re)construção social da paisagem no contexto público escolar

▪ Fábio Souza/UNIFACS – Doutorado (10.07 - 18.00h)
Direito, educação e acesso à justiça: a contribuição da UESC no desenvolvimento regional



 

JULHO/2019
Fotos das Sessões de Qualificação



 

AGOSTO/2019

O Prof. Dr. Menezes e o procurador do estado do Ceará e Docente da UFC, Prof. Dr. César Barros Leal, que organiza 
o Curso Brasileiro interdisciplinar em Direitos Humanos, convidou para participar da VII Edição, de 2019, os Profs. Dr. 
Esther Quinteiro e José Menezes, bem como ao promotor do MP.Ba, Dr. Edmundo Reis, que proferiram suas 
conferências derivadas da execução do Projeto.



 

AGOSTO/2019

O mês foi marcado pelo lançamento da segunda edição/2019 da revista 
Diálogos Possível, que traz em seu repertório textos derivado de investigações 
de alguns pesquisadores membros do Projeto. No destaque de capa, o 
contributo do trabalho de Letizia Isquierdo, que elaborou o quadro para compor 
a mostra artística no Congresso de Políticas Públicas da UNIFACS em Outubro. 

CLIQUE AQUI e acesse esta 
edição da Revista Diálogos 
Possíveis



SETEMBRO/2019

Trata-se de projeto artístico-Cultural concebido a partir da execução do Projeto de investigação científica Internacional e 
Interinstitucional nomeado de “Indicadores de cidadania e de políticas públicas no âmbito penal”, por sua vez integrado por 
equipes da UNIFACS (a proponente), a UNISBA (através do PIBIC e da Revista Diálogos Possíveis), a Universidade de 
Salamanca/Espanha, a UPT-Portugal, e conta com a adesão do ISCTE-Portugal, a UFMS/Mato Grosso do Sul, a UFAL/Alagoas, 
a UFC/Ceará. 

A sincronia desses ambientes científico-público-cultural é pensada como mecanismo de indução para propiciar o trânsito de 
estudantes, professores e pesquisadores nesses espaços de conhecimento e memória realizando ações formativas, de escambo 
de ideias, de conceitos, de teorias, de autores, de métodos, de técnicas, de visão de mundo e de cultura. Foca, sobretudo, na 
perspectiva de uma formação humanista, cuja tradição, tanto universidades, repartições públicas, quanto museus devem revisitar 
continuamente, quando o esforço pedagógico deve ser o de ativar sensibilidades intelectuais capazes de acolhimento das 
provocações do mundo das artes.



SETEMBRO/2019

Arte e ciência são poderosos meios na promoção dos objetivos aqui postos. A Universidade e 
a Administração Pública, associados, podem ensejar a execução de projetos sistemáticos e 
contínuos na perseguição da materialidade desses objetivos. Neste diapasão, uma série de 
reuniões foi realizada para que os artistas aderentes à proposta fossem produzindo elementos 
para composição dos seus trabalhos.



SETEMBRO/2019

Uma ação acadêmico-científica realizada no âmbito do projeto foi a defesa de mestrado de Mhércio Cerqueira Monteiro, cuja 
dissertação se intitula “A política pública de cogestão em unidades prisionais do estado da Bahia”, que trata da importância do 
aperfeiçoamento da administração prisional, tendo como tema a política pública de cogestão. O trabalho se justifica em razão 
do avanço do modelo de cogestão prisional em âmbito estadual, responsável pela custódia de cerca de metade do total de 
presos. Para tanto, a pesquisa traz consigo um problema fundamental: Em que medida os mecanismos de controle e 
fiscalização podem aperfeiçoar a política de cogestão/terceirização das Unidades Prisionais do Estado da Bahia?



SETEMBRO/2019
A mestranda Celinei Pinto Ramos dos Santos Blaschke 
fez a sua defesa de mestrado cujo título foi Interface entre 
direitos humanos e homicídios por arma de fogo na análise 
da área da 27ª delegacia territorial de Itinga/BA, no salão de 
atos do Ministério Público, evidenciando a sincronia que 
este relevante órgão da Administração pública do estado 
tem promovido com o Projeto, acolhendo em suas 
instalações atos solenes via de regra realizados no âmbito 
universitário.



 

OUTUBRO/2019

Em 10 de Outubro, em Salmanca, realizou-se o "Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Sistema Penal", 
dirigido pela Proda. Dra. Maria Esther Quinteiro e Maria Paz Ballesteros. 



 

OUTUBRO/2019

Teve lugar no dia 19 de outubro a XVII Jornada de Pesquisa do UNISBA, que contou com as presenças dos. Profs. Doutores 
Maria Esther Quinteiro e Antonio Pedro Dores, que debateram a temática “Formar jovens pesquisadores hoje” com foco no 
desenvolvimento de uma sensibilidade social sincronizada com os valores e princípios dos Direitos Humanos. 

Apresentaram-se os trabalhos produzidos pelos pesquisadores juniores que executaram seus projetos de pesquisa em 2019 no 
âmbito do PIBIC/UNISBA. São resultados de estudos sistemáticos, acompanhados por atentos e dedicados orientadores, 
sensíveis ao acolhimento do que a tradição ocidental nomeou de formação de pesquisadores. Além da delimitação conferida pela 
área de conhecimento na qual é executada o Projeto de Pesquisa aprovado, uma característica marca todo o esforço: a 
interdisciplinaridade, garantida com o convívio sistemático de orientadores e estudantes que partilham métodos, técnicas, 
protocolos de ética em pesquisa, autores, conceitos em encontros planejados para este fim.



 

OUTUBRO/2019



 

OUTUBRO/2019
Teve lugar também de 19 a 27 de Outubro o II Polipub, Congresso 
realizado pelo Programa em Direito, Governança e Políticas 
Públicas/UNIFACS, com intensa programação contando com a 
participação de vários membros do Projeto, destaque para as visitas dos 
Profs. Drs. Europeus Antonio Dores e Esther Quinteiro, além do colega 
do Ceará, César Leal.



 

NOVEMBRO/2019

O intenso mês de outubro desemboca em novembro, com um evento que pontua uma 
trajetória exitosa do projeto. No evento que a Universidade Federal de Alagoas 
organiza, vários membros do Projeto são convocados a apresentar o que está se 
desenvolvendo na execução do mesmo.



 

DEZEMBRO/2019

Após um ano exitoso, em dezembro, concluindo os trabalhos do grupo neste 
período, fora  publicada mais uma edição da Revista Diálogos Possíveis, reunindo 
um dossiê temático e publicações livres, dentro do eixo: A Concretude dos Direitos 
Humanos, 

CLIQUE AQUI e acesse esta 
edição da Revista Diálogos 
Possíveis


