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CALENDÁRIO ACADÊMICO 1º SEMESTRE 2023 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS  

Período de Matrícula para Alunos Ingressantes: 02 a 03/02/2023 (Presencialmente, conforme agendamento). 
Período de Matrícula para Alunos Ativos: 13 a 17/02/2023. 

Período de ajuste de matrícula: 27 a 28/02/2023 

Período Letivo: 06/03/2023 a 05/07/2023. 
 

Observações Gerais:  

1) Para os estudantes novos no PDTU, é mandatório cursar as três disciplinas obrigatórias oferecidas. Os alunos poderão escolher uma das 02 

turmas, sendo as opções: turma 01 – Manhã; turma 02 – Tarde. A recomendação é que os estudantes ingressantes permaneçam em apenas 

uma turma; 

2) A partir do segundo período os alunos já estando matriculados no curso de mestrado ou de doutorado de posse de seus números de 

matrícula, realizam diretamente as matrículas em disciplinas no SIGAA. Qualquer dúvida, estamos à disposição no e-mail 

pdtu_naea@ufpa.br, em horário comercial (Seg a Sex, de 09:00 às 16:00); 

3) (alunos que estejam cursando o 2º semestre) Como sabido, é necessária a realização de duas disciplinas temáticas de 60H e duas 

metodológicas de 30H. Uma disciplina em cada um desses grupos (Temáticas e Metodológicas) pode ser realizada em outro programa de 

pós-graduação da UFPA ou do Brasil, desde que seja apresentado documento atestando o aproveitamento, ementa e aprovação nas 

disciplinas cursadas fora do programa 

4) As disciplinas de Seminário de Pesquisa Mestrado ou Doutorado não estão aqui divulgadas, pois, quando ofertadas são restritas aos 

orientandos e orientandas daqueles docentes ofertantes. Estudantes que já cursaram o mestrado no PDTU, e que estejam ingressando no 

doutorado, poderão apenas fazer aproveitamento de disciplinas obrigatórias (preencher o requerimento escolar). 
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Primeiro Módulo: OBRIGATÓRIAS  

06 de março de 2023 a 10 de abril de 2023  

TURMA 01 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor (as) Armin Mathis e Francisco de Assis 

Disciplina: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO   Código: PDSTU0127 (60 H/15 aulas) – Sala 17 

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. 

 

TURMA 02 

TARDE 

14 às 18h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor (a) Saint Clair Trindade e Fábio Castro 

Disciplina: PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Código: PDSTU0129 (60 H/15 aulas) – Sala 15 

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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Segundo Módulo: OBRIGATÓRIAS  

12 de abril de 2023 a 19 de maio de 2023  

TURMA 01 

MANHÃ: 

08 às 12h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor (a) Nírvia Ravena e Oriana Trindade 

Disciplina: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA INTERDISCIPLINARIDADE Código: PDSTU0128 (60 H/15 aulas) – Sala 15 

 
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. 

 

 

 

TURMA 02 

TARDE 

14 às 18h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor (a) Armin Mathis e Francisco de Assis 

Disciplina: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO Código: PDSTU0127(60 H/15 aulas) – Sala 17 

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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Terceiro Módulo: OBRIGATÓRIAS 
22 de maio de 2023 a 26 de junho de 2023  

 

Turma 01 

MANHÃ 

08 às 12h 

SEG 

QUA 

SEX 

Professor (a) Simaia das Mercês e Silvio Figueiredo 

Disciplina: PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO  Código: PDSTU0129(60 H/15 aulas) – Sala 17 

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. 

Turma 02 

TARDE 

14 às 18h 

SEG 

QUA 

SEX 
 

Professor (a) Marcela Vecchione Gonçalves  

Disciplina: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA INTERDISCIPLINARIDADE Código: PDSTU0128(60 H/15 aulas)– Sala 17 

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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MÓDULO OPTATIVAS METODOLÓGICAS (30h e 60h) 
Para não ingressantes em todas as janelas 

06 a 22 de março de 2023 (30h/08 aulas) 

 

MANHÃ 

08 às 12h 

Seg, Qua e Sex  

 

Professor (a): Ligia Simonian  

Disciplina: ESTUDOS ETNOGRÁFICOS Código: PDSTU0175 – Sala 15 

 
Ementa: No decorrer da disciplina e inicialmente, serão trabalhados os aspectos teóricos e históricos da metodologia de base etnográfica. A seguir, 

serão identificadas as técnicas de trabalho no campo da pesquisa. Este ponto será complementado com a leitura e análise respectiva do livro de B. K. 

Malinowski intitulado &quot;Diário de campo&quot; Metodologia: aulas expositivas e com a participação dos alunos, pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo (área a ser escolhida no 1o dia de aula) para a produção de trabalho acadêmico. Cada aluno fará uma análise com base no 

material bibliográfico, documental e levantado em campo 

 

TARDE 

14 às 18h 

Seg, Qua e Sex  

 

Professor (a): Cláudio Szlafszein 

Disciplina: MÉTODOS E TÉCNICAS: CARTOGRAFIA TEMÁTICA Código: PDSTU0071 – Sala 15 

Ementa: Introduzir ao aluno nos conceitos de representação gráfica, visualização cartográfica, e seus relacionamentos com elementos de 

multimídia, assim como nas técnicas de elaboração prática de cartografia temática com vistas a sua aplicação principalmente nas áreas das ciências 

sociais e econômicas. 
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22 de maio a 07 de junho de2023 (30h/08 aulas) 

TARDE 

14 às 18h 

Seg, Qua e Sex  

 

Professor (a): Silvio Figueiredo  

Disciplina:  

MÉTODOS E TÉCNICAS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

Código: PDSTU0165 – Sala 15 

Ementa:O método do curso intercala sessões teóricas e práticas. Nas sessões teóricas serãoabordados os principais conceitos e instrumentos da 

elaboração e gestão de projetospúblicos de desenvolvimento. As sessões práticas serão dedicadas à realização deexercícios para aplicação dos 

fundamentos teóricos e operacionais. 

Obs.: 10 vagas - * as aulas serão intensivas pois trata-se de oficina/workshop 
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 12 de abril a 19 de maio de2023 (60h) 

 

TARDE 

14 às 18h 

Seg, Qua e Sex  

Professor (a): Thales Cañete  

Disciplina: METODOLOGIA GERAL Código: PDSTU0083 – Sala 12 

Ementa: Nesta disciplina discutir-se-á questões relativas à produção científica e do conhecimento, com ênfase nas estratégias qualitativas para a 

construção do objeto, produção do projeto de pesquisa e, ainda, quanto à realização propriamente dita da pesquisa. Também, a ciência do concreto, a 

problemática das generalizações e da interdisciplinaridade serão enfrentadas. Tratar-se-á, ainda, das estratégias de pesquisa quanto à produção do dado 

e desenvolvidas nos âmbitos da antropologia (observação participante), da história oral e da documentação. A importância do método e das estratégias 

de pesquisa em toda a sua complexidade será ressaltada e analisada em sala e a partir de um survey / pesquisa exploratória, com vistas a planejamento 

de estudo de caso. E por fim, discutir-se-á a problemática da ética e de suas implicações para as instituições, cientistas e populações envolvidas na 

pesquisa. 

 

 

TARDE 

14 às 18h 

Seg, Qua e Sex  

 

Professor (a): Oriana Trindade  

Disciplina: METODOLOGIA GERAL (Redação Cientifica). Código: PDSTU0083 – Sala 15 

Ementa: Durante a disciplina vamos discutir e praticar técnicas para a redação científica envolvendo os princípios de uma escrita dequalidade. Os 

principais temas abordados serão ancorados nas etapas de produção científica e focarão em técnicas como: escrita comoprática social, tipologia de 

artigos científicos, seleção de uma revista adequada, importância da revisão constante e parecer de colegas eelementos essenciais para o 

desenvolvimento de um manuscrito acadêmico: formulação do argumento central, estrutura de resumos,conteúdo de cada parte do trabalho científico 

como uma introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão de impacto. Serãotambém abordadas as ferramentas para revisão bibliográfica. 

Serão apresentadas estratégias de pesquisa bibliográfica bem como asestratégias para seu uso, as ferramentas de tratamento de bibliografia (Mendeley 

ou Zotero). O conteúdo desse curso ajuda também naelaboração tese/dissertação e/ou seus capítulos porque todos seguem a mesma lógica. Mas o 

formato do artigo é mais compacto. 

Obs.: Somente para alunos com todas as disciplinas concluídas e com um manuscrito em andamento para fazer a 
revisão. (Redação Cientifica). 12 vagas. 

 
 
 
 
 


