
Programa de Pós

 

 
CALENDÁRIO

DISCIPLINAS
 

Período de Matrícula de Alunos Regulares: 0

Período Letivo: 23/01 a 17/05/2023

 
Primeira Janela Temáticas

 
 

23 
I parte da disciplina (

II parte da disciplina (

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

A 

SEX 

 
 

Professor(a): Saint Clair 
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

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 apr
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CALENDÁRIO ACADÊMICO - BRAGANÇA
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Período de Matrícula de Alunos Regulares: 05 a 11/01/2023

Período Letivo: 23/01 a 17/05/2023 

Temáticas (60H): 

23 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023 
I parte da disciplina (23/01 a 30/01 - 06 aulas– Prof.ª Dr.ª
parte da disciplina (06 a 16/02 - 09 aulas – Prof. Dr. Saint Clair Trindade

 
 

Professor(a): Saint Clair Trindade e Mirleide Bahia 
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 

s 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.

 

BRAGANÇA 

/01/2023 

ª Mirleide Bahia) 
Saint Clair Trindade) 

ESPAÇO PUBLICO E PRODUÇAO SOCIAL DA CIDADE Código: PDSTU0125 

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

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 

s 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 

opriação pública do espaço urbano. 
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Segunda Janela Temáticas(60H):

 

I parte da disciplina (
II parte da disciplina (

 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

A 

SEX 
 

Professor(a): MarcelaVecchione e Nírvia Ravena
Disciplina: AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, 
SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS

 

Ementa: A disciplina objetiva apresentar os principais debates 

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

cronistas coloniais aos viajantes naturalistas dos séculos XVIII e XIX. Na formação da Amazônia 

contemporânea são abordadas as questões teóricas no que se 

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

integram um homem amazônico.
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Temáticas(60H): 

01 a 28 de março de 2023 
I parte da disciplina (01 a 10/03- 08 aulas – Prof.ª Drª. MarcelaVecchione
II parte da disciplina (20 a 28/03 - 07 aulas– Prof.ª Dr.ª Nírvia Ravena

 

Professor(a): MarcelaVecchione e Nírvia Ravena 
AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, 

SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS 

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 

ão 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, 

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 dimensões que 

integram um homem amazônico. 

 

MarcelaVecchione) 
Nírvia Ravena) 

AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, Código: PDSTU0137 

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 

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 

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, 

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, 

cultura amazônica e das dimensões que 
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Primeira Janela Metodológicas(30H)
 

 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

A 

SEX 
 

Professor(a):  Ligia Simonian

Disciplina: ESTUDOS
 

Ementa: No decorrer da disciplina e inicialmente,

da metodologia de base etnográfica. A seguir, serão

da pesquisa. Este ponto será 

Malinowski intitulado &quot;Diário de campo&quot; 

participação dos alunos, pesquisa bibliográfica, documental e de

dia de aula) para a produção de trabalho acadêmico. Cada aluno fará

material bibliográfico, documental e levantado em campo.
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Metodológicas(30H): 

10 a 19/04/2023 (30H–8aulas) 
 

 

Professor(a):  Ligia Simonian 

ESTUDOS ETNOGRÁFICOS 

No decorrer da disciplina e inicialmente, serão trabalhados os aspectos teóricos e históricos 

metodologia de base etnográfica. A seguir, serão identificadas as técnicas de trabalho no campo 

pesquisa. Este ponto será complementado com a leitura e análise respectiva do livro de B. K.

ado &quot;Diário de campo&quot; Metodologia: aulas expositivas e com a 

dos alunos, pesquisa bibliográfica, documental e de campo (área a ser escolhida no 1o 

produção de trabalho acadêmico. Cada aluno fará

documental e levantado em campo. 

 

Código: PDSTU0175 

serão trabalhados os aspectos teóricos e históricos 

identificadas as técnicas de trabalho no campo 

leitura e análise respectiva do livro de B. K. 

Metodologia: aulas expositivas e com a 

campo (área a ser escolhida no 1o 

produção de trabalho acadêmico. Cada aluno fará uma análise com base no 
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Segunda Janela Metodológicas(30H):

 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

A 

SEX 
 

Professor(a) 

MÉTODOS E TÉCNICAS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
PESQUISA 

 

Ementa:  

O método do curso intercala sessões teóricas e práticas. Nas sessões teóricas serão

abordados os principais conceitos e instrumentos da elaboração e gestão de projetos

públicos de desenvolvimento. As sessões práticas serão dedicadas à

para aplicação dos fundamentos teóricos e operacionais.
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Metodológicas(30H): 

08 a 17/05/2023 (30H–8aulas) 
 

Hisakhana Corbin 

MÉTODOS E TÉCNICAS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

O método do curso intercala sessões teóricas e práticas. Nas sessões teóricas serão

abordados os principais conceitos e instrumentos da elaboração e gestão de projetos

públicos de desenvolvimento. As sessões práticas serão dedicadas à

para aplicação dos fundamentos teóricos e operacionais. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
Código: PDSTU0165 

O método do curso intercala sessões teóricas e práticas. Nas sessões teóricas serão 

abordados os principais conceitos e instrumentos da elaboração e gestão de projetos 

públicos de desenvolvimento. As sessões práticas serão dedicadas à realização de exercícios 


