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Primeira Janela Temáticas

 
 
 

 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

QUA 

SEX 

 Professor(a): Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr./Mirleide Chaar 

Disciplina:ESPAÇO PUBLICO E PRODUÇAO SOCIAL DA CIDADE

Ementa:Conceitos e noções básicas: cidade e urbano, paisagem e espaço, esfera pública e espaço público, 

espaços coletivos e espaços públicos. Enfoques teórico

espaço público. Direito à cidade versus direito à paisagem urbana: o uso e a contemplação do espaço público em 

questão.  A gestão estratégica de cidades e a natureza mercantil dos espaços coletivos no mundo globalizado.

Políticas urbanas e recuo da cidadania: o público e o privado na produção social da cidade contemporânea. 

Turismo e lazer: requalificação urbana e espetacularização do espaço público. Vivências e cidadanias: a esfera 

pública e a apropriação pública do esp

Professor(a): Claudia Azevedo
 
Disciplina: ESTUDOS DE CASOS AMBIENTAIS

Ementa: Estudos de Casos Ambientais é uma disciplina multidisciplinar que apresenta aos estudantes as 
implicações para a sociedade dos problemas ambientais e as possíveis soluções baseado em casos reais. Temas 

como usos dos recursos florestais, inclusão social, energia renovável, instrumentos econômicos de fomento, 
gestão pública, politica internacional, turismo em ár

concretos, atuais e controversos. Os temas são debatidos considerando as dimensões sociais, econômicas, 

culturais e politicas dos problemas ambientais. De forma a incentivar, a reflexão, a inova

alunos discutem em grupos multidisciplinares os casos reais, analisam criticamente as soluções propostas e 

avaliam possíveis alternativas mais eficazes à luz da evolução do conhecimento e das diferentes formações 

acadêmicas 

Universidade Federal do Pará Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 
Úmido 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2º SEMESTRE 202
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Matrícula de Alunos Regulares: 20/06 a 01/07

Matrícula de Alunos Especiais: 04 a 05/07/202

Período Letivo: 08/08/2022 a 14/12/2022 

Temáticas (60H): 

08/08 a 14/09/2022(60H–15aulas) 

*Feriado 07/09/2022. 

SALA 15 

Clair Cordeiro da Trindade Jr./Mirleide Chaar 

ESPAÇO PUBLICO E PRODUÇAO SOCIAL DA CIDADE

Conceitos e noções básicas: cidade e urbano, paisagem e espaço, esfera pública e espaço público, 

espaços coletivos e espaços públicos. Enfoques teórico-metodológicos diferenciados na abordagem social do 

espaço público. Direito à cidade versus direito à paisagem urbana: o uso e a contemplação do espaço público em 

questão.  A gestão estratégica de cidades e a natureza mercantil dos espaços coletivos no mundo globalizado.

Políticas urbanas e recuo da cidadania: o público e o privado na produção social da cidade contemporânea. 

Turismo e lazer: requalificação urbana e espetacularização do espaço público. Vivências e cidadanias: a esfera 

pública e a apropriação pública do espaço urbano. 

SALA 17 
Claudia Azevedo-Ramos e Oriana Almeida 

ESTUDOS DE CASOS AMBIENTAIS 

Estudos de Casos Ambientais é uma disciplina multidisciplinar que apresenta aos estudantes as 
para a sociedade dos problemas ambientais e as possíveis soluções baseado em casos reais. Temas 

como usos dos recursos florestais, inclusão social, energia renovável, instrumentos econômicos de fomento, 
gestão pública, politica internacional, turismo em áreas naturais, entre outros são apresentados por meio de casos 

concretos, atuais e controversos. Os temas são debatidos considerando as dimensões sociais, econômicas, 

culturais e politicas dos problemas ambientais. De forma a incentivar, a reflexão, a inova

alunos discutem em grupos multidisciplinares os casos reais, analisam criticamente as soluções propostas e 

avaliam possíveis alternativas mais eficazes à luz da evolução do conhecimento e das diferentes formações 

do Trópico 

2022 

/07/2022 

/2022( resultado: 08/07) 

 

Clair Cordeiro da Trindade Jr./Mirleide Chaar Bahia 

ESPAÇO PUBLICO E PRODUÇAO SOCIAL DA CIDADE Código:PDSTU0125 

Conceitos e noções básicas: cidade e urbano, paisagem e espaço, esfera pública e espaço público, 

diferenciados na abordagem social do 

espaço público. Direito à cidade versus direito à paisagem urbana: o uso e a contemplação do espaço público em 

questão.  A gestão estratégica de cidades e a natureza mercantil dos espaços coletivos no mundo globalizado. 

Políticas urbanas e recuo da cidadania: o público e o privado na produção social da cidade contemporânea. 

Turismo e lazer: requalificação urbana e espetacularização do espaço público. Vivências e cidadanias: a esfera 

Código: PDSTU0138 

Estudos de Casos Ambientais é uma disciplina multidisciplinar que apresenta aos estudantes as 
para a sociedade dos problemas ambientais e as possíveis soluções baseado em casos reais. Temas 

como usos dos recursos florestais, inclusão social, energia renovável, instrumentos econômicos de fomento, 
eas naturais, entre outros são apresentados por meio de casos 

concretos, atuais e controversos. Os temas são debatidos considerando as dimensões sociais, econômicas, 

culturais e politicas dos problemas ambientais. De forma a incentivar, a reflexão, a inovação e a proatividade, os 

alunos discutem em grupos multidisciplinares os casos reais, analisam criticamente as soluções propostas e 

avaliam possíveis alternativas mais eficazes à luz da evolução do conhecimento e das diferentes formações 
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TARDE 

14 às 18h 

SEG 

 

QUA 

 

SEX 

 Professor(a): Claudia Azevedo

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS (TEMA: Construção de
Pesquisa Interdisciplinares: Campos, Desafios e

Ementa:A disciplina tem como objetivo prático contribuir para a elaboração 

dosdiscentes, tendo como ponto de partida a proposta de tese ou dissertação. A partir de técnicas de elaboração 

deprojetos e discussões com o professor e colegas, os alunos aprofundarão nos elementos relevantes de um 

projeto ejunto a textos científicos relacionados aos seus temas, substanciarão seus projetos de referencial 

teórico condizente.Ao término do curso, os alunos terão escrito uma estrutura abrangente sobre o contexto que 

cerca o objeto detese/dissertação e sobre metodologi

(05 VAGAS) 

Professor(a): Hisakhana

Disciplina: POPULAÇÃO E DESENVOVLIMENTO

Ementa:Essa disciplina de 60H aborda as questões da população e
Oferece uma visão geral sobre fecundidade, mortalidade e migraçãointernacional e desenvolvimento nessa região. 

Nesse contexto, a disciplina aborda astendências recentes na amazônica brasileira e os demais países
(Bolívia,Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela).

Objetivos: 

I. Definir a/as: Amazônia, Amazônia Legal do Brasil, Pan

Guianas. 

II. Apresentar a agenda de pesquisa sobre popu
Ambiente, População e Desenvolvimento daAmazônia (MAPAZ), do NAEA/UFPA.

III. Fornecer subsídios teóricos e apresentar resultados de estudos (acadêmicos)sobre fecundidade, mortalidade e 
migração internacional e desenvolvimento daPan

IV. Discutir a crise migratória da Venezuela e as tendencias de migraçãointernacional entre Venezuela, Brasil e os 

demais países amazônicos.

Professor(a): Oriana Trindade
Disciplina: TÓPICOS 

Ementa: O curso se apoia nas etapas metodológicas de um trabalho científico sobre o qual será trabalhado a redação de um 

artigo para publicação. Durante a disciplina vamos discutir e praticar técnicas para a redação científica envolvendo a uma 

escrita produtiva e de qualidade ao longo da carreira acadêmica. Os principais temas abordados serão ancorados nas etapas 

de produção científica e focarão em técnicas como: escrita como prática social, elaboração de calendário de escrita pessoal, 

tipologia de artigos científicos, seleção de uma revista adequada,  importância da revisão constante e parecer de colegas e 

elementos essenciais para o desenvolvimento de um manuscrito acadêmico: formulação do argumento central, estrutura de 

resumos, estratégias para revisão de litera

discussão e conclusão de impacto. Serão também abordadas as ferramentas  para revisão bibliográfica. Serão apresentadas 

as principais bases de pesquisa bibliográfica bem como as est

bibliografia (Mendeley ou Zotero). O conteúdo desse curso ajuda também para elaboração de tese/dissertação e/ou seus 

capítulos. A forma só é a mesma se o aluno/orientador estejam utilizando o formato a

 
Requisito: Concluído 
transformar em artigo

Universidade Federal do Pará Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 
Úmido 

08/08 a 14/09/2022(60H–15aulas) 

*Feriado 07/09/2022. 

SALA 15 
Claudia Azevedo-Ramos 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS (TEMA: Construção de Projetos de 
Pesquisa Interdisciplinares: Campos, Desafios e Práticas) 

A disciplina tem como objetivo prático contribuir para a elaboração 

dosdiscentes, tendo como ponto de partida a proposta de tese ou dissertação. A partir de técnicas de elaboração 

deprojetos e discussões com o professor e colegas, os alunos aprofundarão nos elementos relevantes de um 

a textos científicos relacionados aos seus temas, substanciarão seus projetos de referencial 

teórico condizente.Ao término do curso, os alunos terão escrito uma estrutura abrangente sobre o contexto que 

cerca o objeto detese/dissertação e sobre metodologias relevantes para responder sua pergunta

SALA 17 
Hisakhana Corbin e Luis Aragon 

POPULAÇÃO E DESENVOVLIMENTO 

Essa disciplina de 60H aborda as questões da população e desenvolvimento no contexto daPan
Oferece uma visão geral sobre fecundidade, mortalidade e migraçãointernacional e desenvolvimento nessa região. 

Nesse contexto, a disciplina aborda astendências recentes na amazônica brasileira e os demais países
(Bolívia,Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela). 

I. Definir a/as: Amazônia, Amazônia Legal do Brasil, Pan-Amazônia, PaisesAndinos, Guianas e Planalto das 

II. Apresentar a agenda de pesquisa sobre população e desenvolvimento realizadapelo Grupo de Pesquisa: Meio 
Ambiente, População e Desenvolvimento daAmazônia (MAPAZ), do NAEA/UFPA.

III. Fornecer subsídios teóricos e apresentar resultados de estudos (acadêmicos)sobre fecundidade, mortalidade e 
internacional e desenvolvimento daPan-Amazônia. 

IV. Discutir a crise migratória da Venezuela e as tendencias de migraçãointernacional entre Venezuela, Brasil e os 

demais países amazônicos. 

SALA 12 

: Oriana Trindade e Adagenor Ribeiro 
TÓPICOS ESPECIAIS (Tema: Redação Científica). 

O curso se apoia nas etapas metodológicas de um trabalho científico sobre o qual será trabalhado a redação de um 

artigo para publicação. Durante a disciplina vamos discutir e praticar técnicas para a redação científica envolvendo a uma 

de qualidade ao longo da carreira acadêmica. Os principais temas abordados serão ancorados nas etapas 

de produção científica e focarão em técnicas como: escrita como prática social, elaboração de calendário de escrita pessoal, 

cos, seleção de uma revista adequada,  importância da revisão constante e parecer de colegas e 

elementos essenciais para o desenvolvimento de um manuscrito acadêmico: formulação do argumento central, estrutura de 

resumos, estratégias para revisão de literatura, apresentação de evidências e métodos e elaboração de uma introdução, 

discussão e conclusão de impacto. Serão também abordadas as ferramentas  para revisão bibliográfica. Serão apresentadas 

as principais bases de pesquisa bibliográfica bem como as estratégias para seu uso, as ferramentas de tratamento de 

bibliografia (Mendeley ou Zotero). O conteúdo desse curso ajuda também para elaboração de tese/dissertação e/ou seus 

capítulos. A forma só é a mesma se o aluno/orientador estejam utilizando o formato artigos para a tese. 

 todos os créditos relativos a disciplina e 
transformar em artigo. 

do Trópico 

Projetos de Código:PDSTU0111 

A disciplina tem como objetivo prático contribuir para a elaboração de projetos de pesquisas 

dosdiscentes, tendo como ponto de partida a proposta de tese ou dissertação. A partir de técnicas de elaboração 

deprojetos e discussões com o professor e colegas, os alunos aprofundarão nos elementos relevantes de um 

a textos científicos relacionados aos seus temas, substanciarão seus projetos de referencial 

teórico condizente.Ao término do curso, os alunos terão escrito uma estrutura abrangente sobre o contexto que 

as relevantes para responder sua pergunta-problema.            

Código: PDSTU0052 

desenvolvimento no contexto daPan-Amazônia. 
Oferece uma visão geral sobre fecundidade, mortalidade e migraçãointernacional e desenvolvimento nessa região. 

Nesse contexto, a disciplina aborda astendências recentes na amazônica brasileira e os demais países amazônicos 

Amazônia, PaisesAndinos, Guianas e Planalto das 

lação e desenvolvimento realizadapelo Grupo de Pesquisa: Meio 
Ambiente, População e Desenvolvimento daAmazônia (MAPAZ), do NAEA/UFPA. 

III. Fornecer subsídios teóricos e apresentar resultados de estudos (acadêmicos)sobre fecundidade, mortalidade e 

IV. Discutir a crise migratória da Venezuela e as tendencias de migraçãointernacional entre Venezuela, Brasil e os 

Código: PDSTU0111 
O curso se apoia nas etapas metodológicas de um trabalho científico sobre o qual será trabalhado a redação de um 

artigo para publicação. Durante a disciplina vamos discutir e praticar técnicas para a redação científica envolvendo a uma 

de qualidade ao longo da carreira acadêmica. Os principais temas abordados serão ancorados nas etapas 

de produção científica e focarão em técnicas como: escrita como prática social, elaboração de calendário de escrita pessoal, 

cos, seleção de uma revista adequada,  importância da revisão constante e parecer de colegas e 

elementos essenciais para o desenvolvimento de um manuscrito acadêmico: formulação do argumento central, estrutura de 

tura, apresentação de evidências e métodos e elaboração de uma introdução, 

discussão e conclusão de impacto. Serão também abordadas as ferramentas  para revisão bibliográfica. Serão apresentadas 

ratégias para seu uso, as ferramentas de tratamento de 

bibliografia (Mendeley ou Zotero). O conteúdo desse curso ajuda também para elaboração de tese/dissertação e/ou seus 

rtigos para a tese.  

relativos a disciplina e possuir um capítulo para 
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Segunda Janela 
Temáticas(60H): 

 

*

 

 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor(a): Marilena Loureiro

Disciplina:AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, 
SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS

Ementa:A disciplina objetiva apresentar os principais debates sobre a formação da Amazônia 

econômico, sociocultural e político, apresentando as principais questões teóricas da sua interpretação enquanto região. Os 

debates se inscrevem na análise das teorias e dados sobre a ocupação da região por povos ameríndios pré

dos primeiros textos e ideários sobre a região, dos cronistas coloniais aos viajantes naturalistas dos séculos XVIII e XIX. N

formação da Amazônia contemporânea são abordadas as questões teóricas no que se refere a sua formação econômi

a partir de estudos de formação dos povos habitantes da região, e das formas econômicas e políticas que se reproduzem nessas 

dimensões territoriais, também são tratadas as ideias integradoras da região ao Brasil, a partir das políticas desenvo

e dos impactos de grandes projetos agroextrativistas e mineradores da região, os fluxos populacionais que dinamizam os 

modelos desenvolvimentistas. Por fim, são abordadas as condições de formação e de estudo de uma cultura amazônica e das 

dimensões que integram um homem amazônico.

Professor(a): Nirvia Ravena e Edna Castro
Disciplina: ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Ementa: Tipologias do Estado. O papel do Estado em crise. As novas interaçõesEstado e Sociedade. 
que configuram o campo deconhecimento relativo às políticas públicas e a regulação estatal da sociedade.Tipologias das 
políticas públicas sociais e setoriais. Formulação de políticaspúblicas em sua relação com os processos políticos. Cic
da política pública nasdimensões de sua formação, formulação e implementação. Papel estratégico dainformação nos 

processos decisórios. 

  

Universidade Federal do Pará Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 
Úmido 

19/09 a 31/10/2022(60H–15aulas) 

*Feriado12/10/2022 – Facultado 10,24,28/10/2022. 

SALA 15 

Marilena Loureiro 

AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, 
SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS 

A disciplina objetiva apresentar os principais debates sobre a formação da Amazônia 

econômico, sociocultural e político, apresentando as principais questões teóricas da sua interpretação enquanto região. Os 

debates se inscrevem na análise das teorias e dados sobre a ocupação da região por povos ameríndios pré

dos primeiros textos e ideários sobre a região, dos cronistas coloniais aos viajantes naturalistas dos séculos XVIII e XIX. N

formação da Amazônia contemporânea são abordadas as questões teóricas no que se refere a sua formação econômi

a partir de estudos de formação dos povos habitantes da região, e das formas econômicas e políticas que se reproduzem nessas 

dimensões territoriais, também são tratadas as ideias integradoras da região ao Brasil, a partir das políticas desenvo

e dos impactos de grandes projetos agroextrativistas e mineradores da região, os fluxos populacionais que dinamizam os 

modelos desenvolvimentistas. Por fim, são abordadas as condições de formação e de estudo de uma cultura amazônica e das 

nsões que integram um homem amazônico. 

SALA 17 
Nirvia Ravena e Edna Castro 

ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Tipologias do Estado. O papel do Estado em crise. As novas interaçõesEstado e Sociedade. 
que configuram o campo deconhecimento relativo às políticas públicas e a regulação estatal da sociedade.Tipologias das 
políticas públicas sociais e setoriais. Formulação de políticaspúblicas em sua relação com os processos políticos. Cic
da política pública nasdimensões de sua formação, formulação e implementação. Papel estratégico dainformação nos 

do Trópico 

Código:PDSTU0137 

A disciplina objetiva apresentar os principais debates sobre a formação da Amazônia em seus aspectos histórico, 

econômico, sociocultural e político, apresentando as principais questões teóricas da sua interpretação enquanto região. Os 

debates se inscrevem na análise das teorias e dados sobre a ocupação da região por povos ameríndios pré-coloniais, e analise 

dos primeiros textos e ideários sobre a região, dos cronistas coloniais aos viajantes naturalistas dos séculos XVIII e XIX. Na 

formação da Amazônia contemporânea são abordadas as questões teóricas no que se refere a sua formação econômica e social, 

a partir de estudos de formação dos povos habitantes da região, e das formas econômicas e políticas que se reproduzem nessas 

dimensões territoriais, também são tratadas as ideias integradoras da região ao Brasil, a partir das políticas desenvolvimentistas 

e dos impactos de grandes projetos agroextrativistas e mineradores da região, os fluxos populacionais que dinamizam os 

modelos desenvolvimentistas. Por fim, são abordadas as condições de formação e de estudo de uma cultura amazônica e das 

Código: PDSTU0010 

Tipologias do Estado. O papel do Estado em crise. As novas interaçõesEstado e Sociedade. Correntes teóricas 
que configuram o campo deconhecimento relativo às políticas públicas e a regulação estatal da sociedade.Tipologias das 
políticas públicas sociais e setoriais. Formulação de políticaspúblicas em sua relação com os processos políticos. Ciclo 
da política pública nasdimensões de sua formação, formulação e implementação. Papel estratégico dainformação nos 



Programa de Pós

 

 

 
19/09

*Feriado12/10/2022

 

TARDE 

14 às 18h 

SEG 

 

QUA 

 

SEX 

Professor(a): Josep Vidal

Disciplina: TEORIAS DA GOVERNANÇA: POLITICA, 
ADMINISTRAÇÃO E TERRITÓRIO
Ementa: A governança aparece como a noção central para a organização, gestão e direcionamento das sociedades 
atuais para afrontar os desafios. A governança é concebida como o instrumento em que se depositam as 

expectativas para a gestão e o governo das políticas públicas, as mudanças nas formas de intervenção pública e 
como paradigma impulsionado pelo Estado para a regulação

extensões e fundamentada nos recursos teóricos sociológicos e politológicos apresenta limitações teóricas e 

operacionais. As limitações conceituais sobre a racionalidade do planejamento político e administra
aplicação destacou-se na política e extensão territorial. A variedade de extensões do conceito de governança põe 

em evidencia a ambivalência da ideia tida. Se em suas definições aparecem de forma constante em todas as 
publicações três noções cen

governança que integra a capacidade conceitual das diversas operações factuais das áreas de conhecimento, e abre 

possibilidades operacionais de integrar os sistemas administrat
também as dimensões e níveis relacionados a sua orientação fática em seus processos de ação do Estado e 

subjetiva. A disciplina tem como objetivo principal a aquisição os conhecimentos teóricos
compreensão da observação e do analise da governança, em especial na região da Amazônia.

Universidade Federal do Pará Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico 
Úmido 

19/09 a 31/10/2022(60H–15aulas) 

Feriado12/10/2022– Facultado 10,24,28/10/2022. 

SALA 15 
Professor(a): Josep Vidal 

TEORIAS DA GOVERNANÇA: POLITICA, 
ADMINISTRAÇÃO E TERRITÓRIO 

A governança aparece como a noção central para a organização, gestão e direcionamento das sociedades 
afrontar os desafios. A governança é concebida como o instrumento em que se depositam as 

expectativas para a gestão e o governo das políticas públicas, as mudanças nas formas de intervenção pública e 
como paradigma impulsionado pelo Estado para a regulação do conflito social. A governança em suas várias 

extensões e fundamentada nos recursos teóricos sociológicos e politológicos apresenta limitações teóricas e 

operacionais. As limitações conceituais sobre a racionalidade do planejamento político e administra
se na política e extensão territorial. A variedade de extensões do conceito de governança põe 

em evidencia a ambivalência da ideia tida. Se em suas definições aparecem de forma constante em todas as 
publicações três noções centrais, complexidade, dinâmica e diversidade. Analisa

governança que integra a capacidade conceitual das diversas operações factuais das áreas de conhecimento, e abre 

possibilidades operacionais de integrar os sistemas administrativos e político com a ideia de território. Incluem 
também as dimensões e níveis relacionados a sua orientação fática em seus processos de ação do Estado e 

subjetiva. A disciplina tem como objetivo principal a aquisição os conhecimentos teóricos
compreensão da observação e do analise da governança, em especial na região da Amazônia.

do Trópico 

Código: PDSTU0171 

A governança aparece como a noção central para a organização, gestão e direcionamento das sociedades 
afrontar os desafios. A governança é concebida como o instrumento em que se depositam as 

expectativas para a gestão e o governo das políticas públicas, as mudanças nas formas de intervenção pública e 
do conflito social. A governança em suas várias 

extensões e fundamentada nos recursos teóricos sociológicos e politológicos apresenta limitações teóricas e 

operacionais. As limitações conceituais sobre a racionalidade do planejamento político e administrativo e sua 
se na política e extensão territorial. A variedade de extensões do conceito de governança põe 

em evidencia a ambivalência da ideia tida. Se em suas definições aparecem de forma constante em todas as 
trais, complexidade, dinâmica e diversidade. Analisa-se uma noção mais ampla de 

governança que integra a capacidade conceitual das diversas operações factuais das áreas de conhecimento, e abre 

ivos e político com a ideia de território. Incluem 
também as dimensões e níveis relacionados a sua orientação fática em seus processos de ação do Estado e 

subjetiva. A disciplina tem como objetivo principal a aquisição os conhecimentos teóricos-conceituais para a 
compreensão da observação e do analise da governança, em especial na região da Amazônia. 
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14 às 18h 
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Professor(a): Hisakhana

Disciplina: RESEARCH PROPOSAL PREPARATION

Ementa: The aim of this course is to equip students with the skills necessary to write researchproposals. 

This course is open to post

proposal. Compulsory and optional readings are provided inEnglish. Lectures will be conducted in 

English. However, students will be permitted to writetheir research proposals in English or in Portuguese.

Students will review component

proposal. In addition to preparing a complete proposal based on his orher research project, each student 

will be required to read assigned materials, discussreflections about readings 

conduct peer reviews of researchproposals, and make presentations.

 Learning Objectives:

At the end of this course, students will be able to:

1. Write compelling research titles for qualitative, quantitative and mixed 

2. Identify the key components of a research proposal;

3. Demonstrate writing skills by writing a clear and concise research proposal with ascientifically 

defensible introduction, literature review, theoretical framework andpropo

4. Critically evaluate research proposals of peers;

5. Avoid common mistakes while making PowerPoint presentations of researchproposals at qualifying 

examinations. 
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04/11/2022 a 21/11/2022(30H–8aulas) 
 

SALA 15 

Hisakhana 

RESEARCH PROPOSAL PREPARATION 

The aim of this course is to equip students with the skills necessary to write researchproposals. 

This course is open to post-graduate who wish to develop a dissertation, thesis oran

proposal. Compulsory and optional readings are provided inEnglish. Lectures will be conducted in 

English. However, students will be permitted to writetheir research proposals in English or in Portuguese.

Students will review components of good research proposals, and practice writing acompelling research 

proposal. In addition to preparing a complete proposal based on his orher research project, each student 

will be required to read assigned materials, discussreflections about readings 

conduct peer reviews of researchproposals, and make presentations. 

Learning Objectives:  

At the end of this course, students will be able to: 

1. Write compelling research titles for qualitative, quantitative and mixed methodsresearch proposals;

2. Identify the key components of a research proposal; 

3. Demonstrate writing skills by writing a clear and concise research proposal with ascientifically 

defensible introduction, literature review, theoretical framework andproposed methodology;

4. Critically evaluate research proposals of peers; 

5. Avoid common mistakes while making PowerPoint presentations of researchproposals at qualifying 

doTrópicoÚmido 

Código: PDSTU0183 

The aim of this course is to equip students with the skills necessary to write researchproposals. 

graduate who wish to develop a dissertation, thesis oran independent research 

proposal. Compulsory and optional readings are provided inEnglish. Lectures will be conducted in 

English. However, students will be permitted to writetheir research proposals in English or in Portuguese. 

s of good research proposals, and practice writing acompelling research 

proposal. In addition to preparing a complete proposal based on his orher research project, each student 

will be required to read assigned materials, discussreflections about readings during class discussions, 

methodsresearch proposals; 

3. Demonstrate writing skills by writing a clear and concise research proposal with ascientifically 

sed methodology; 

5. Avoid common mistakes while making PowerPoint presentations of researchproposals at qualifying 
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Professor(a) 

Disciplina:MÉTODOS E T
TÉCNICAS QUALITATIVAS DE PESQUISA

Ementa: A disciplina oferecerá elementos para que os estudantes possam nas suas proposta de pesquisa 

tomar decisões metodológicas e, nesse sentido, está orientada para: 1. Estudo 
de conhecimento cientí
caracterizam a Ciência Moderna. 2. Análise dos principais métodos e técnicas de investigação nas 

Ciências Sociais, centrando
procedimentos de pesquisas realizadas com enfoque qualitativo, com a perspectiva de integrar aos 

projetos dos discentes em consonância com os seus objetos de estudo.

 
 

 

28/11/2022

 

 

TARDE 

14 às 18h 

SEG 

 

QUA 

 

SEX 

Professor(a): Armin Mathis

Disciplina: MÉTODOS E TÉCNICAS: AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 

Ementa: Aspectos gerais de avaliação de políticas 

pesquisa avaliativa: aspectos conceituais e metodológicos. A incorporação de métodos e técnicas de 

avaliação nos projetos de pesquisa dos docentes.

Objetivos: Mapear e problematizar as principais teorias e metodologia
formulação e implementação de políticas públicas e indicar as diferentes formas e modelos de sua 

avaliação. 
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28/11/2022 a 14/12/2022(30H–8aulas) 
 

SALA 15 

Nirvia Ravena 

TODOS E TÉCNICAS: METODOLOGIA E 
CNICAS QUALITATIVAS DE PESQUISA 

A disciplina oferecerá elementos para que os estudantes possam nas suas proposta de pesquisa 

tomar decisões metodológicas e, nesse sentido, está orientada para: 1. Estudo 
de conhecimento científico, de construção das ciências, dos procedimentos metodológicos que 
caracterizam a Ciência Moderna. 2. Análise dos principais métodos e técnicas de investigação nas 

Ciências Sociais, centrando-se nas potencialidades do método qualitativo. 3. Debate sobre os 
procedimentos de pesquisas realizadas com enfoque qualitativo, com a perspectiva de integrar aos 

projetos dos discentes em consonância com os seus objetos de estudo. 

28/11/2022 a 14/12/2022(30H–8aulas) 
 

SALA 15 

Professor(a): Armin Mathis 

Disciplina: MÉTODOS E TÉCNICAS: AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aspectos gerais de avaliação de políticas públicas Métodos, modelos e técnicas usuais na 

pesquisa avaliativa: aspectos conceituais e metodológicos. A incorporação de métodos e técnicas de 

avaliação nos projetos de pesquisa dos docentes. 

Objetivos: Mapear e problematizar as principais teorias e metodologia
formulação e implementação de políticas públicas e indicar as diferentes formas e modelos de sua 

doTrópicoÚmido 

Código:PDSTU0078 

A disciplina oferecerá elementos para que os estudantes possam nas suas proposta de pesquisa 

tomar decisões metodológicas e, nesse sentido, está orientada para: 1. Estudo dos processos de produção 
fico, de construção das ciências, dos procedimentos metodológicos que 

caracterizam a Ciência Moderna. 2. Análise dos principais métodos e técnicas de investigação nas 

ialidades do método qualitativo. 3. Debate sobre os 
procedimentos de pesquisas realizadas com enfoque qualitativo, com a perspectiva de integrar aos 

Código: PDSTU0158 

Métodos, modelos e técnicas usuais na 

pesquisa avaliativa: aspectos conceituais e metodológicos. A incorporação de métodos e técnicas de 

Objetivos: Mapear e problematizar as principais teorias e metodologias que orientam o processo de 
formulação e implementação de políticas públicas e indicar as diferentes formas e modelos de sua 


