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Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Inovação Tecnológica 

Instituto de Estudos de Desenvolvimento Agrário e Regional 

Programa de Pós-graduação Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano 

na Amazônia 

 

Área de Concentração: Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia 

Disciplina: Formação Econômica Social Brasileira da Amazônia - FESBA I- 

Código da disciplina: PPGPD0020 (2019/4) 

Professor responsável: Sergio Moreno Redón 

Carga horária: 30 horas (8 horas mensais x 4 meses) 

Data e hora: Quintas feiras das 14:30 até 18:30 (os seminários aconteceram a cada 15 

dias) 

Tipo: Obrigatória  

E-mail: smredon@unifesspa.edu.br  

 

Ementa: 

Aprofundamento do Conhecimento sobre os temas: Desenvolvimento regional, 

Planejamento regional, Políticas públicas, Urbanização, Espaço e Território. 

Apresentação e debate de projetos de pesquisa. 

 

Objetivos: 

Referidos a conhecimentos 

Conhecer e compreender os principais conceitos da atividade de pesquisa. 

Ter conhecimento das pesquisas que realizam os colegas do PPGPAM.  

Referidos a habilidades,  

Usar corretamente e com fluência os conceitos fundamentais da atividade de pesquisa. 

Comparar pesquisas já realizadas e criticar as metodologias utilizadas, assim como os 

resultados. 

Referidos a valores 

Aceitar a crítica do trabalho realizado sem levar ao plano pessoal.  

 

Blocos temáticos  

1. A pesquisa e os projetos no PPGPAM (Apresentações dos projetos dos 

professores e dos alunos e debate coletivo) 

2. Urbanização, Espaço e Território. 
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3. Desenvolvimento e Planejamento regional,  

4. Políticas públicas e Território. 

 

Metodologia: 

As horas de aulas estarão destinadas a sessões magistrais e debates coletivos para a 

apresentação de projetos e pesquisas realizadas pelos professores, alunos e por 

pesquisadores convidados. Os debates objetivarão os temas sobre pesquisa, conceitos e 

categorias de análise da pesquisa, assim como metodologias utilizadas. Uma parte 

relevante da preparação dos seminários será feita a partir de leituras obrigatórias (ver 

referências).  

 

Avaliação:  

A 100 % da nota será obtida a partir de um trabalho de síntese que resuma os seminários 

realizados assim como os aprendizados e as conclusões individuais extraídas.  O trabalho 

será entregado em formato digital, podendo ser complementado por vídeos ou gravações 

(a gravação não exime de entregar o texto). É obrigatório para ser avaliado assistir ao 

80% dos seminários da disciplina.  

 

Referências: 

A programação, contendo as atividades propostas para o dia do seminário e aqueles 

referentes à sua preparação, deverá ser divulgada com antecedência de, no mínimo, 15 

dias. A bibliografia é definida de acordo com o tema do Seminário, o qual é realizado em 

várias seções durante os dois anos letivos (dois no primeiro semestre e dois no segundo 

semestre de cada ano). O material bibliográfico que dará base à realização do seminário 

deverá estar disponível na biblioteca ou no espaço virtual das turmas. 

 

Datas dos seminários:  

Mês Dias  

Setembro 5 Apresentações do Plano de Ensino  

 12 A Pesquisa e os Projetos (Apresentações dos projetos 

dos alunos e debate coletivo e/ou dos professores) 

 26 A Pesquisa e os Projetos (Apresentações dos projetos 

dos alunos e debate coletivo e/ou dos professores) 

Outubro 8 – 

Terça 

feira 

Urbanização, Espaço e Território.  Palestra no 

auditório 

 24 Desenvolvimento e Planejamento regional. 

Novembro 07 Políticas públicas e Território. 
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 21 Urbanização, Espaço e Território.  

 28 Desenvolvimento e Planejamento regional 

Dezembro 12 Entrega dos trabalhos  

 

 


