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INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO NA AMAZÔNIA 

 

Disciplina: Seminários de Dissertação - Formação Econômica e Social Brasileira da 

Amazônia II 

Carga horária: 30h – 2 créditos 

Período letivo: 5º Período de 2020 (Período Letivo Emergencial PLE) 

Professor: Dr. Rafael Gonçalves Gumiero 

Email: gumiero@unifesspa.edu.br 

 

PLANO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

 

A disciplina está organizada em apresentação das pesquisas de dissertação dos discentes 

que priorizarão como escopo adensar o debate e afinar as lacunas e métodos de análise 

propostos na área de planejamento urbano e regional e demografia, com ênfase na 

Amazônia e o Sul do Pará. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos desta disciplina é apresentar aos discentes: 1) relacionar o cabedal teórico e 

metodológico do PLURD comparativamente às especificidades das pesquisas 

desenvolvidas sobre a Amazônia; 2) compreender os prismas do debate sobre o debate 

dos seus objetos de pesquisa de dissertação na área do PLURD; 3) suscitar diálogos entre 

os discentes e os(as) debatedores(as) das suas respectivas pesquisas de dissertação.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O conteúdo da disciplina será disponibilizado no formato pdf aos discentes. A disciplina 

será realizada pela via remoto e requer conexão de internet dos discentes. As discussões 

requerem a leitura prévia do material que será debatido na aula.  

 

4. AVALIAÇÃO 

4.1. Avaliações da Disciplina 

 

A disciplina possui como sistema de avaliação três avaliações e que incluem a 

participação dos discentes em sala de aula via debates de ideias. Todas as três avaliações 

estão relacionadas com a pesquisa de dissertação do discente. A avaliação primeira (A1) 

é a apresentação da pesquisa de dissertação no estágio de pré-qualificação, compõe 30% 

da média final. A avaliação segunda (A2) é estabelecer as conexões e justificativas 

mailto:gumiero@unifesspa.edu.br


 

2 
 

científicas do objeto de pesquisa com o escopo da Amazônia e a sua relação com o campo 

hermenêutico do PLURD, compõe 50% da média final. A média é concluída com a 

participação em debates (PD) dos discentes, com 20% da média final. 

 

𝑀𝐹 = ∑  𝐴1𝑥(0,30) + 𝐴2𝑥(0,50) + 𝑃𝐷𝑥(0,20)  = 10 

 

4.2. Métodos e critérios das avaliações 

 

4.2.1. O objetivo das avaliações é averiguar a capacidade dos discentes o 

desenvolvimento das dissertações ao longo da pesquisa e a capacidade analítica e 

discursiva das pesquisas em andamento. 

 

4.2.1.1.Os critérios da avaliação das avaliações serão realizados de acordo com os itens a 

seguir: a) compreender as métricas analíticas do PLURD e a relação com o objeto 

de pesquisa das dissertações; b) indagar se há uma terminologia técnica para o 

tratamento das pesquisas sobre as especificidades da Amazônia; c) utilizar a 

abordagem técnica científica de acordo com o recorte do objeto de pesquisa.  

 

4.3. Critérios de avaliação em sala de aula: 

 

i. É exigido 75% de presença dos discentes em sala de aula. O discente 

que não respeitar esse limite implicará em sua reprovação da 

disciplina;  

ii. A participação nas aulas será considerada na atribuição do conceito 

final.  

 

4.4. O plágio ou cópia implica nota nula. 
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5. CRONOGRAMA 

 

  SETEMBRO 

Data S.S Conteúdo das aulas 

16/09 1 Apresentação do Plano de Ensino 

23/09 

2 

 A/Expositiva: Existe uma teoria na área do PLURD? 

Obrigatório: MONTE-MOR (2014). 

Complementar: QUIJANO (2010). 

 OUTUBRO 

07/10 
3 

Apresentação das Pesquisas I – A1  

Apresentadoras – Vanda, Sara, Aline e Larissa 

21/10 
4 

Apresentação das Pesquisas I – A1  

Apresentadores – Emílio, Rithiely, Samuel, José Evilazio, Nathália e Paloma. 

 NOVEMBRO 

04/11 
5 

A/Expositiva: Fragmentação urbana e reescalonamento urbano. 

Obrigatório: BRANDÃO (2014); : LACERDA (2012); 

18/11 

6 

A/Expositiva: Experiências e heterogeneidades na Amazônia: o urbano no rural à 

guisa do hibridismo teórico 

Obrigatório: CARDOSO, MELO, VALE GOMES (2016), BASTOS, CASTRO, 

RAVENA (2010). 

 DEZEMBRO 

02/12 

7 

A/Expositiva: Metamorfoses no rural e dinâmicas produtivas e urbanas no Sul do 

Pará-AM 

Obrigatório: MICHELOTTI (2019) [Capítulo 4]; CARDOSO, CÂNDIDO, MELO 

(2017); COSTA e FERNANDES (2016). 

16/12* 

8 

Apresentação das Pesquisas II – A2  

Apresentadores – Emílio, Rithiely, Samuel, José Evilazio, Paloma, Vanda, Sara, Aline, 

Nathália e Larissa. 

(transmissão Canal Youtube PPGPAM) 

Debate professores(as) convidados(as) 

* Entrega da versão atualizada da pesquisa de dissertação  
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