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Pesquisador Orientador Temas ou projetos de pesquisa Vagas 

Anderson Kazuo Nakano 
kazuo.nakano@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/3346085359126564 

Temas:  Distribuição espacial da população; Mobilidade residencial; Estratificação 
socioeconômica da densidade urbana e questões fundiárias; Formas de moradia e 
insegurança habitacional. 

3 vagas 

Egeu Gomez Esteves 
egeu.esteves@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/7406746866745134 

Temas: Espaço e subjetividade; Cidade e Socialização; Trabalho e democracia 
Projetos: 
- Viver [n]a cidade: sofrimento psicossocial, resiliência e resistência na luta pela cidade 
- Democracia direta, utopia e realidade: entre o autogoverno da cidade e a autogestão das 
fábricas 

2 vagas 

Jaqueline Aparecida Bória Fernandez 
boria.jaqueline@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/9405886876270419 

Tema: Seleção de Indicadores ambientais a partir da visão técnica e social 
Projeto: Desenvolvimento de índice de Vulnerabilidade ambiental em bacia hidrográfica 2 vagas 

Joana da Silva Barros 
jsbarros@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/6338475521035220 

Temas: Pensamento social brasileiro e figuração das classes populares; Formação social e 
das cidades no Brasil; Movimentos sociais e formas de organização popular; Cidadania, 
direitos sociais e políticas públicas; Desenvolvimento regional e urbano. 
Projetos:  
- Contradições brasileiras: economia do agronegócio, grandes projetos de 
desenvolvimento e lutas sociais (Fase 1: Lutas e contradições n’Os sertões nordestinos) - 2 
vagas 
- Narrativas urbanas do desenvolvimento - 2 vagas 
- Ateliê de História Oral (construção de acervo de história oral do Centro de memória da 
Zona Leste, nas linhas Memória, gênero e ancestralidade; Migrações, deslocamentos e 
refúgios;  e Produção cultural e artística na Zona Leste de SP) - 3 vagas 

7 vagas 

Patrícia Laczynski de Souza 
plsouza@unifesp.br 
http://lattes.cnpq.br/4051136382942514  

Temas: Políticas públicas como garantia de direitos; Desigualdade e desenvolvimento 
local; Juventude e geração de trabalho e renda 
Projeto:  
- COLETIVA JOVEM: um projeto de pesquisa e ação para suporte aos coletivos juvenis de 
produção nas periferias de São Paulo e Buenos Aires 

3 vagas 

Ricardo Santhiago Corrêa 
ricardo.santhiago@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/7835530375903585 

Temas: História oral e memória; História pública; História e memória urbana; 
Comunicações e artes 
Projetos: 
- Arte e artistas da Zona Leste de São Paulo: História oral, memória e experiências urbanas 
(1950-1990) - 3 vagas 
- Ateliê de História Oral (construção de acervo de história oral do Centro de memória da 
Zona Leste, nas linhas Memória, gênero e ancestralidade; Migrações, deslocamentos e 
refúgios;  e Produção cultural e artística na Zona Leste de SP) - 3 vagas  

6 vagas 

Tiago Damas Martins 
td.martins@unifesp.br  
http://lattes.cnpq.br/2782534935595139 

Temas: Modelagem Digital do Terreno; Setorização de Risco; Análises morfométricas do 
relevo; Mapeamento preditivo para a ocorrência de Movimentos de Massa; Alterações de 
Uso e Ocupação da Terra; Ensino e percepção de risco. 
Projeto: 
- Análise do Parâmetro de Elevação na Modelagem de Instabilidade de Vertentes 

2 vagas 
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