Universidade Federal do Pará
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico
Úmido

CALENDÁRIO ACADÊMICO 1º SEMESTRE 2022
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Período de Matrícula para Alunos Ativos: 14 a 18/02/2022.
Período Letivo: 07/03/2022 a 01/07/2022.

Primeiro Módulo: OBRIGATÓRIAS
07 de março de 2022 a 08 de abril de 2022 (2ª, 4ª e 6ª)
Professor (as)
TURMA 01

Oriana Almeida e Hisakhana Corbin

Disciplina: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA INTERDISCIPLINARIDADE Código: PDSTU0128 60 H-sala17

MANHÃ
08 às 12h
SEG
QUA
SEX

Ementa: Ciência e pesquisa científica; Métodos: indução e dedução; Processos de investigação científica; Lógica e ciência, a estrutura dos
enunciados, teorias e hipóteses; O método hipotético-dedutivo; A caracterização da ciência: teorias passíveis de refutação; A complexidade;
As concepções de interdisciplinaridade nas ciências; A construção de novos objetos do conhecimento por meio da interdisciplinaridade; O ser
humano na centralidade da interdisciplinaridade como programa antropológico; Interdisciplinaridade e métodos comparativos;
Interdisciplinaridade e complexidade.
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Professor (a)
TURMA 02

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior e Cláudia Azevedo Ramos

Disciplina: PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Código: PDSTU0129 60 H-sala15

MANHÃ
08 às 12h
SEG
QUA
SEX

Ementa: Formação territorial, cultura política e desigualdades regionais no Brasil: origens, causas e consequências do atraso econômico e
social do Brasil e da Amazônia em relação aos países desenvolvidos; Planejamento regional, desenvolvimento e globalização; Fundamentos
teóricos e estratégias políticas do planejamento público; Planejamento e gestão pública no Brasil; Capital social, instituições e
desenvolvimento regional; Instrumentos recentes de planejamento regional no Brasil: A Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os
programas com foco no território; Experiências recentes de Planejamento Regional nos estados brasileiros; Reforma urbana e o atual marco
jurídico-urbanístico brasileiro: as cidades brasileiras e a democratização do planejamento e da gestão urbanos; Instrumentos urbanísticos;
Planos Diretores Municipais: panorama pós-estatuto da Cidade; Planejamento estratégico urbano: fundamentos econômicos, objetivos e
diretrizes.
Professor (a)

Ligia Terezinha Lopes Simonian

TURMA 03
TARDE

Disciplina: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO

Código: PDSTU0127 60 H-sala15

14 às 18h
SEG
QUA
SEX

Ementa: Contribuir para ampliar o debate sobre teorias do desenvolvimento a partir da crítica à modernidade e ao colonialismo nas
perspectivas da modernidade, racionalidade, eurocentrismo e esquemas interpretativos sobre poder, dominação, estado e políticas.
Colonialismo e pós-colonialismo. Teorias do desenvolvimento e suas críticas. Pós-desenvolvimento. Leituras sobre a descolonização do saber
e a produção de uma sociologia integrada aos processos históricos da América Latina.
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Segundo Módulo: OBRIGATÓRIAS
11 de abril de 2022 a 16 de maio de 2022 (2ª, 4ª e 6ª)
TURMA 01 Professor (a)

Ligia Terezinha Lopes Simonian

MANHÃ:

Disciplina: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO

08 às 12h

Ementa: Contribuir para ampliar o debate sobre teorias do desenvolvimento a partir da crítica à modernidade e ao colonialismo nas perspectivas
da modernidade, racionalidade, eurocentrismo e esquemas interpretativos sobre poder, dominação, estado e políticas. Colonialismo e póscolonialismo. Teorias do desenvolvimento e suas críticas.Pós-desenvolvimento. Leituras sobre a descolonização do saber e a produção de uma
sociologia integrada aos processos históricos da América Latina.

SEG-QUA

Código: PDSTU0127 60 H-sala17

SEX
Professor (a)

Josep Vidal

TURMA 02 Disciplina: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA INTERDISCIPLINARIDADE

Código: PDSTU0128 60 H-sala15

MANHÃ
08 às 12h
SEG
QUA
SEX

Ementa: Ciência e pesquisa científica;Métodos: indução e dedução; Processos de investigação científica; Lógica e ciência, a estrutura dos
enunciados, teorias e hipóteses; O método hipotético-dedutivo; A caracterização da ciência: teorias passíveis de refutação; A complexidade; As
concepções de interdisciplinaridade nas ciências; A construção de novos objetos do conhecimento por meio da interdisciplinaridade; O ser
humano na centralidade da interdisciplinaridade como programa antropológico; Interdisciplinaridade e métodos comparativos;
Interdisciplinaridade e complexidade.
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TURMA 03 Professor (a)
TARDE
14 às 18h
SEG
QUA
SEX

Simaia das Mercês e Fábio Castro

Disciplina: PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Código: PDSTU0129-sala15

Ementa: Formação territorial, cultura política e desigualdades regionais no Brasil: origens, causas e consequências do atraso econômico e social
do Brasil e da Amazônia em relação aos países desenvolvidos; Planejamento regional, desenvolvimento e globalização; Fundamentos teóricos e
estratégias políticas do planejamento público; Planejamento e gestão pública no Brasil; Capital social, instituições e desenvolvimento regional;
Instrumentos recentes de planejamento regional no Brasil: A Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os programas com foco no
território; Experiências recentes de Planejamento Regional nos estados brasileiros; Reforma urbana e o atual marco jurídico-urbanístico brasileiro:
as cidades brasileiras e a democratização do planejamento e da gestão urbanos; Instrumentos urbanísticos; Planos Diretores Municipais: panorama
pós-estatuto da Cidade; Planejamento estratégico urbano: fundamentos econômicos, objetivos e diretrizes
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Terceiro Módulo: OBRIGATÓRIAS
23 de maio de 2022 a 24 de junho de 2022 (2ª, 4ª e 6ª)
Professor (a)
Turma 01

Simaia das Mercês e Cláudia Azevedo Ramos

Disciplina: PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Código: PDSTU0129 60 H-sala17

MANHÃ
Ementa: Formação territorial, cultura política e desigualdades regionais no Brasil: origens, causas e consequências do atraso econômico e social

08 às 12h do Brasil e da Amazônia em relação aos países desenvolvidos; Planejamento regional, desenvolvimento e globalização; Fundamentos teóricos e
SEG
QUA

estratégias políticas do planejamento público; Planejamento e gestão pública no Brasil; Capital social, instituições e desenvolvimento regional;
Instrumentos recentes de planejamento regional no Brasil: A Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os programas com foco no
território; Experiências recentes de Planejamento Regional nos estados brasileiros; Reforma urbana e o atual marco jurídico-urbanístico brasileiro:
as cidades brasileiras e a democratização do planejamento e da gestão urbanos; Instrumentos urbanísticos; Planos Diretores Municipais: panorama
pós-estatuto da Cidade; Planejamento estratégico urbano: fundamentos econômicos, objetivos e diretrizes

SEX
Professor (a)
Turma 02

Francisco de Assis

Disciplina: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO

Código: PDSTU0127-sala15

MANHÃ

08 às 12h Ementa: Contribuir para ampliar o debate sobre teorias do desenvolvimento a partir da crítica à modernidade e ao colonialismo nas perspectivas
SEG
QUA
SEX

da modernidade, racionalidade, eurocentrismo e esquemas interpretativos sobre poder, dominação, estado e políticas. Colonialismo e póscolonialismo. Teorias do desenvolvimento e suas criticas. Pós-desenvolvimento. Leituras sobre a descolonização do saber e a produção de uma
sociologia integrada aos processos históricos da América Latina.
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Turma 03
TARDE
14 às 18h
SEG
QUA
SEX

Professor (a)

Nírvia Ravena e Rosa Acevedo

Disciplina: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA INTERDISCIPLINARIDADE

Código: PDSTU0128-sala17

Ementa: Ciência e pesquisa científica;Métodos: indução e dedução; Processos de investigação científica; Lógica e ciência, a estrutura dos
enunciados, teorias e hipóteses; O método hipotético-dedutivo; A caracterização da ciência: teorias passíveis de refutação; A complexidade; As
concepções de interdisciplinaridade nas ciências; A construção de novos objetos do conhecimento por meio da interdisciplinaridade; O ser humano
na centralidade da interdisciplinaridade como programa antropológico; Interdisciplinaridade e métodos comparativos; Interdisciplinaridade e
complexidade.

