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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2º SEMESTRE 2021 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  
 

Período de Matrícula de Alunos Regulares: 26/07 a 04/08/2021 
Período de Matrícula de Alunos Especiais: 05 a 06/08/2021 

Período Letivo: 11/08/2021 a 17/12/2021   
 

Primeira Janela  

 Temáticas (60H): 

 

11/08 a 15/09/2021 (60H – 15 aulas) – Horário: 08 às 12h 

 *Feriado 07/09/2021. 

 

 

 

 

 

MANHÃ 

SEG 

QUA  

SEX 

 
 
  

Professor (a) Silvio Figueiredo e Mirleide Bahia 

Disciplina:  PDSTU0188 - PLANEJAMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS E NOVAS 
PRÁTICAS DE TURISMO E LAZER 

Ementa:  Formação dos conceitos e categorias científicas do Turismo. Turismo como fenômeno e prática social. A 
relação das práticas sociais com as atividades econômicas. Viagem, Lazer e Turismo. História do Turismo e do 
Lazer. O campo científico do turismo. O campo do turismo e do lazer. Planejamento do turismo e das práticas de 
lazer. Sustentabilidade e Turismo. Turismo, lazer e performances urbanas. Novas práticas de turismo e lazer para o 
século XXI: a auto-organização. (10 VAGAS) 

Professor (a)   Claudia Azevedo-Ramos 
Disciplina:  PDSTU0111 - TÓPICOS ESPECIAIS (TEMA: CONSTRUÇÃO DE 
PROJETOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINARES: CAMPOS, DESAFIOS E 
PRÁTICAS). 

Ementa:  A disciplina tem como objetivo prático contribuir para a elaboração de projetos de pesquisas dos 
discentes, tendo como ponto de partida a proposta de tese ou dissertação. A partir de técnicas de elaboração de 
projetos e discussões com o professor e colegas, os alunos aprofundarão nos elementos relevantes de um projeto e 
junto 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 de 
tese/dissertação e sobre metodologias relevantes para responder sua pergunta-problema. (05 VAGAS) 
 
Professor(a)  Saint Clair Trindade 

Disciplina: PDSTU0097 - URBANIZAÇAO E URBANODIVERSIDADE NA AMAZONIA 
BRASILEIRA 

Ementa: Noções de cidade e de urbano e sua aplicação ao espaço amazônico. Formação socioespacial e rede urbana 
na Amazônia. Diferenciação intrarregional, urbanização e urbanodiversidade. Estratégias de desenvolvimento 
regional e urbanização da sociedade e do território. Especificidade e diversidade da cidade e do urbano na fronteira 
econômica e tecnoecológica. Dinâmica regional, produção do espaço e organização interna das cidades. Metrópoles, 
cidades médias e pequenas cidades na Amazônia. Industrialização, grandes projetos e cidades-empresa. Tendências 
recentes da urbanização regional. 
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11/08 a 15/09/2021 (60H – 15 aulas) – Horário: 14 às 18h 

*Feriado 07/09/2021. 

 

 

 

 

TARDE 

SEG 

QUA  

SEX 

Professor (a)  Ligia Simonian 

Disciplina: PDSTU0182 - GOVERNANÇA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

Ementa: A considerar-se a produção acadêmica nos últimos anos e na atualidade, Governança é um dos conceitos 
mais discutidos, notadamente, nos contextos das ciências sociais, políticas e das ciências humanas. Este conceito 
está relacionado intimamente ao Estado, às políticas públicas, à sociedade e à globalização. Outros conceitos 
produzidos nos âmbitos da sociedade, da economia e da cultura são essenciais para entender o conceito de 
Governança. O mesmo pode ser dito em relação ao meio ambiente, ao turismo, ao multiculturalismo e a outras 
questões postas pela sociedade. A análise das instituições públicas é transversal a todas essas questões e será 
abordada. 
Professor (a) Fábio Castro 

Disciplina: PDSTU0005 - FORMAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO BRASIL E DA 
AMAZÔNIA 

Ementa: O curso objetiva oferecer um panorama crítico sobre os macroprocessos sociais, econômicos e políticos 
presentes na história do Brasil e da Amazônia, identificando como as peculiaridades da sociedade e do espaço 
amazônico se adequam e/ou conflitam com os fluxos e perspectivas da sociedade nacional brasileira. Buscando 
instrumentos que permitam a construção de nosso referencial analítico construiremos, num plano teórico-
metodológico, um diálogo entre os conceitos de “formação econômico-social” (Marx, Sereni, Godelier) e uma 
crítica da teoria clássica das elites (Mosca, Pareto e Michels). 
Professor (a) Marcela Vecchione 

Disciplina: PDSTU0142 - GOVERNANÇA GLOBAL E DESENVOLVIMENTO 

Ementa: Discussões sobre governança global e desenvolvimento convergem tanto quanto a origem da primeira está 
ligada à promoção e garantia do segundo. Isso ocorre não só em escala internacional por mecanismos de concertação 
intergovernamentais, mas também nos níveis nacionais e subnacionais, em escalas municipais e comunitárias. Nas 
negociações internacionais para a elaboração de convenções, tratados, planos e acordos, inclusive, é crescente a 
convergência entre estas várias escalas e a menção à necessidade de integrá-las, em análise e planejamento, para a 
promoção do desenvolvimento de tipo sustentável. Esta integração aparece desde a construção e monitoramento de 
metas que tem nas várias escalas e indicadores que mostram a inter-relação constante entre o desenvolvimento local, 
regional, nacional e internacional. Dessa forma, olhando para o contexto amazônico e para a necessidade de difusão 
e implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), no marco das Organização das Nações Unidas 
(ONU), esta disciplina busca trazer o debate sobre governança global às discussões sobre desenvolvimento regional 
na Panamazônia. O fio condutor desta ementa é o crescimento da agenda ambiental nas práticas e na política 
internacional do desenvolvimento e do seu financiamento tanto para os Estados, quanto para as organizações não-
governamentais e os territórios. Da mesma maneira, será mostrada outra convergência importante na agenda da 
ajuda e do financiamento ao desenvolvimento nos últimos anos que é a relação dessas práticas multi-escalares de 
governança com a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. Nesta convergência específica, a Pan-amazônia 
ocupa lugar central na definição da agenda (agenda setting) das práticas e novas modalidades de cooperação, 
governança e financiamento. Por este caminho, pretende-se trabalhar a dimensão internacional e global no 
planejamento e monitoramento da gestão pública dos recursos naturais, dos territórios e do clima em escala 
planetária.  

 Professor (a) Nírvia Ravena e Édna Castro 

 
Disciplina: PDSTU0010 - ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa: Tipologias do Estado. O papel do Estado em crise. As novas interações Estado e Sociedade. Correntes 
teóricas que configuram o campo de conhecimento relativo às políticas públicas e a regulação estatal da sociedade. 
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Segunda Janela  

 Temáticas (60H): 

Tipologias das políticas públicas sociais e setoriais. Formulação de políticas públicas em sua relação com os 
processos políticos. Ciclo da política pública nas dimensões de sua formação, formulação e implementação. Papel 
estratégico da informação nos processos decisórios 

 
20/09/2021 a 29/10/2021 (60H – 15 aulas) – Horário: 08 às 12h 

*Ponto Facult./Feriados: 11/10, 12/10, 25/10. 
 

 

 

 

 

 

MANHÃ 

SEG 

QUA  

SEX 

 
 
  

Professor (a) Claudia Azevedo-Ramos/Juarez Pezzuti 

Disciplina:   PDSTU0138 - Estudos de Casos Ambientais 

Ementa: É uma disciplina interdisciplinar 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, estratégias inovadoras, energia renovável, instrumentos econômicos de fomento, gestão pública, 
política, entre outros, podem ser apresentados por meio de casos concretos, atuais e controversos.  Os temas são 
debatidos considerando as dimensões sociais, econômicas, culturais e políticas 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 acadêmicas 

Professor (a) Oriana Almeida 

Disciplina:   PDSTU0111-TÓPICOS ESPECIAIS (Tema: Redação Científica). 

Ementa: Durante a disciplina vamos discutir e praticar técnicas para o cultivo de hábitos que deem sustento a uma 
escrita produtiva e de qualidade ao longo da carreira acadêmica. Os principais temas abordados serão: 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 
literatura, apresentação de evidências e métodos e elaboração de uma introdução e conclusão de impacto. Além 
destes tópicos, em uma segunda parte do curso, serão abordadas as ferramentas e metodologias 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, JabRef, Zotero, EndNote, etc.) bem como programas para 
formatação de artigos, teses e dissertações (LaTeX, etc). Finalmente, a terceira parte do curso, será dedicada à 
produção dos artigos. 
 
Pré-requisito: Ter cursado todas as disciplinas obrigatórias e optativas (08 vagas). 

Professor (a)   Saint Clair Trindade 

 

Disciplina:  PDSTU0083 - METODOLOGIA GERAL 

Ementa:  Método e discurso científico nas ciências sociais. Métodos de interpretação na tradição da análise social. 
Tendências teórico-metodológicas recentes. Aplicabilidade dos métodos de interpretação e análise em face de 
diferentes problemáticas de pesquisa. 
II. OBJETIVOS: a) discutir a importância do método para o desenvolvimento da pesquisa e da análise científica; b) 
identificar e caracterizar os principais métodos de interpretação utilizados na abordagem social; c) estabelecer 
questionamentos epistemológicos sobre os diferentes métodos de interpretação e sua aplicabilidade em face de 
diferentes problemáticas de pesquisa. 
 (10 vagas). 
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20/09/2021 a 29/10/2021 (60H – 15 aulas) – Horário: 14 às 18h 

*Ponto Facult./Feriados: 11/10, 12/10, 25/10. 
 
Professor(a)    Hisakhana Corbin e Luis Aragón 

Disciplina: PDSTU0052 - POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Ementa: Aborda as questões da população e desenvolvimento no contexto da Pan-Amazônia. Oferece uma visão 
geral sobre fecundidade, mortalidade e migração internacional e desenvolvimento, que vem se intensificando 
durante as últimas décadas nessa região. Nesse contexto, a disciplina aborda as tendências recentes na amazônica 
brasileira e os demais países amazônicos (Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e 
Venezuela).  

 

 

TARDE 

SEG 

QUA  

SEX 

Professor (a)  Marilena Loureiro 

Disciplina: PDSTU0137 AMAZÔNIA: FUNDAMENTOS ECONÔMICOS, 
SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS 

Ementa: 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 análise 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 
dimensões que integram um homem amazônico. 
 

Professor (a)   Josep Vidal 

Disciplina: PDSTU0171 - TEORIAS DA GOVERNANÇA: POLÍTICA, 
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 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 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 
centrais, 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 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-conceituais para a compreensão da observação e do análise 
da governança, em especial na região da Amazônia.  

 Professor (a)  Francisco de Assis 

 Disciplina: Trajetória tecnológica e configuração urbano-rural – 60h 
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Metodológicas (30H)     

03/11/2021 a 22/11/2021 (30H – 8 aulas) – Horário: 08 às 12h 

 

 

 

MANHÃ 

SEG  

QUA   

SEX 

 

Professor (a) Hisakhana Corbin 

Disciplina: PDSTU0183 - Research Proposal Preparation 

Ementa: The aim of this course is to equip students with the skills necessary to write research proposals. 
This course is open to post-graduate students who wish to develop a dissertation, thesis or an independent 
research proposal. Compulsory and optional readings are provided in English. Lectures will be conducted 
in English. However, students will be permitted to write their research proposals in English or in 
Portuguese. Students will review components of good research proposals, and practice writing a 
compelling research proposal. In addition to preparing a complete proposal based on his or her research 
project, each student will be required to read assigned materials, discuss reflections about readings during 
class discussions, conduct peer reviews of research proposals, and make presentations. 
Professor (a)  Armin Mathis 

Disciplina: PDSTU0158 - MÉTODOS E TÉCNICAS: AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ementa: 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.  
Professor (a) Simaia das Mercês 

Disciplina: PDSTU0078 - METODOS E TECNICAS: METODOLOGIA E 
TECNICAS QUALITATIVAS DE PESQUISA - 30h 

Ementa: Direito à cidade e política de regularização fundiária. A regularização fundiária como 
instrumento de gestão ambiental urbana. Desafios para a regularização fundiária urbana na Amazônia. 
Regularização fundiária urbana e o regime jurídico dos bens públicos. Novo marco nacional de 
regularização fundiária urbana. Procedimento administrativo de análise e aprovação da REURB. 
Participação social. Cadastro social. Projeto social. Procedimentos técnicos para elaboração de REURB. 
Uso de ferramentas computacionais e a confecção de peças técnicas. Requisitos e especificações para 
aprovação e registro da REURB. 

   

 

 

 

 

 

Ementa: Instruir alunos do PPGDSTU/NAEA (mestrado e doutorado) e de outros programas de pós-graduação 
sobre as frentes de convergência teórico-metodológicas de interpretação da dinâmica agrária na Amazônia; 2) 
Discutir de que modo as questões que daí ressaltam interpelam a noção de desenvolvimento sustentável; 3) Oferecer 
possibilidades de leitura das realidades amazônicas com base nessas perspectivas. 
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Metodológicas (30H)     

29/11/2021 a 17/12/2021 (30H – 8 aulas) – Horário: 08 às 12h 
 *Feriado: 08/12/2021 

 

 

 

 

 

MANHÃ 

SEG  

QUA   

SEX 

 

 

 
 

Professor (a) Silvio Figueiredo e Édna Castro 

Disciplina: PDSTU0124 ABORDAGENS METODOLÓGICAS: CAMPO SOCIAL 

Ementa: A disciplina tem o objetivo de apresentar e discutir o conceito de campo social, os elementos do campo 
social, interação entre os elementos do campo social, conflitos e consensos no campo. O habitus. A noção de 
capital cultural. A disciplina é uma oficina na qual os alunos irão elaborar as estruturas dos agentes e hábitos em 
um pré-campo social relacional, adaptadas aos seus projetos de pesquisa. 
(10 VAGAS) 

Professor (a)  Simaia das Mercês 

Disciplina: PDSTU0099 - METODOS E TECNICAS: ABORDAGENS 
METODOLOGICAS E TECNICAS DE PESQUISA - 30h 

Ementa: Acompanhamento de experiência prática de projeto de regularização fundiária urbana. 
Discussão de pesquisa ação em regularização fundiária. Estudos de caso. 
 
Pré-requisito: Ter cursado a disciplina PDSTU0078 - METODOS E TECNICAS: 
METODOLOGIA E TECNICAS QUALITATIVAS DE PESQUISA - 30h – Ministrada pela Prof.ª 
Simaia.  
Professor (a) Marcela Vecchione 

Disciplina: CÓDIGO PDSTU0185 Tópicos Especiais Metodológicos 

Ementa: Arte da Terra e Terras de Artes: Outras Sensibilidades Metodológicas para Interpretar 
os Trópicos Úmidos Trabalhar pelas artes, especialmente as literárias, mas, também 
manifestações plásticas e audiovisuais, a leitura das trajetórias históricas e das mudanças da 
terra e na terra nas muitas regiões que compõem os trópicos úmidos. Entender a constituição do 
conceito dos Trópicos Úmidos historicamente, politicamente e geograficamente a partir de 
obras literárias de referência e contemporâneas. Buscar nas manifestações plásticas e 
audiovisuais uma nova leitura e construção interpretativa sobre as assimetrias de poderes e o 
desenho do império cognitivo sobre os corpos e paisagens tropicais. Buscar nas mesmas 
manifestações releituras e a recomposição dos trópicos úmidos pelo sentido e significado 
reconstruído por outros operadores cognitivos e pelas subjetividades locais. 

 

 

 


