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EDITAL EDUFAL FAPEAL 02/2022 
PUBLICAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 
RESULTADO FINAL 

 
PROPOSTAS APROVADAS 

 
Item Título da obra Obra PPG 

1.  
A (des)igualdade no processo de acumulação de 
capital na formação socioeconômica do Brasil 

Tese Serviço Social 

2.  
As Africanidades no repente: proposições 
epistemológicas  

Tese Educação 

3.  
As ameaças das novas tecnologias aos sistemas 
informatizados para a resolução de conflitos por 
meio da conciliação e mediação (SIRECs) 

Dissertação Direito - Cesmac 

4.  
Cadeias de tensão: Repertórios disciplinares de 
facções e do sistema em unidades de internação 
alagoanas 

Dissertação Sociologia 

5.  
Com mais técnica, com mais ciência: controvérsias 
em torno dos procedimentos regulatórios e 
científicos com cannabis no Brasil 

Dissertação Antropologia 

6.  
Direito à saúde baseada em evidências: estudo de 
série temporal sobre a judicialização de 
medicamentos 

Tese 
Sociedade, 
Tecnologias e 
Políticas Públicas 

7.  
Entre o orgânico e o psíquico: formulações sobre a 
gênese do eu em Freud 

Dissertação Filosofia 

8.  
Filhos de Marias: uma análise das políticas públicas 
para as vítimas invisíveis da violência doméstica e 
intrafamiliar contra as mulheres em Maceió  

Dissertação 
Sociedade, 
Tecnologias e 
Políticas Públicas 

9.  

Formas de uso e cobertura do solo como 
instrumento de avaliação geoambiental: um estudo 
de caso na bacia hidrográfica do Riacho Piauí em 
Arapiraca-AL 

Dissertação 
Dinâmicas Territoriais 
e Cultura 

10.  
Imagens-memória: narrativas fotográficas da 
arquitetura moderna de Maceió 

Dissertação 

Arquitetura e 
Urbanismo - 
Dinâmica do Espaço 
Habitado 

11.  
Inquisição e protestantismo na colônia: O caso de 
José Antônio das Mercês, um herege no Brasil 
pombalino (1735-1762) 

Dissertação História 

12.  
Letramento literário do professor de Língua 
Portuguesa: articulações entre saberes e práticas 
na formação continuada no sertão de Pernambuco 

Tese Letras 

13.  
Longe ou perto da terra natal? Frades alemães em 
missão no Brasil: arquitetura e vida urbana (1891-
1960) 

Tese 

Arquitetura e 
Urbanismo - 
Dinâmica do Espaço 
Habitado 

14.  

Narrativas ancestrais de Auritha Tabajara e Eliane 
Potiguara: Memória, cosmovisão e polifonia nas 
literaturas indígenas  
 

Dissertação Letras 
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Item Título da obra Obra PPG 

15.  
Povo koiupanká e a educação escolar indígena: 15 
anos de resistência no sertão alagoano 

Dissertação 
Educação 
 

16.  
Quando não há acontecimento: a defesa contra os 
efeitos do real 

Dissertação Psicologia 

17.  
Redes sociais digitais como canais de 
transparência: parâmetros de qualidade de uso 

Dissertação 
Ciência da 
Informação 
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