DISCIPLINAS 2018.1

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

GE 902

Métodos e Técnicas de
Pesquisa

Estudos Avançados em
Epistemologia e Metodologia da
Geografia

CARGA
HORÁRIA

60h

CRÉDITO(S)

4

GE 907

DISCIPLINA ELETIVA

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Espaço e Modernidade
(inscrições encerradas)

GE 1006

DOCENTE(S)

Francisco Kennedy Silva dos Santos

DESCRIÇÃO
A pesquisa científica. Reflexões epistemológicas
sobre o método científico. Metodologias de
investigação geográfica. Formas de conhecimento.
Organização do trabalho acadêmico; metodologia,
técnicas e procedimentos de pesquisa em
Geografia. Itinerários de pesquisa. Trabalho
científico, organização, método científico:
problema, revisão de literatura, objetivos,pesquisa
bibliográfica, coleta de dados, aspectos éticos da
investigação, projeto de pesquisa, redação final.
Historicismo, positivismo e geografia. O
estruturalismo, a geografia e as geografias sociais. A
geografia econômica na sociedade dos serviços, do
consumo e da alta tecnologia. As agendas do meio
ambiente e a geografia. Desconstrucionismo e
tendências em geografia cultural e humana. A
geografia geral e os fenômenos físicos. Geografia
física acadêmica. Geografia física e historicismo. A
visão geossistêmica.

PERÍODO/HORÁRIO

08 março / 9h30m às 12h30m
e 13h30m às 17h
Mestrado: 12, 13, 14, 15, 16 e
19 março / 9h às 13h
Doutorado: 19, 20, 23 e 28
março / 9h às 13h
21 e 26 março / 14h às 18h

09, 12, 13, 14, 15 e 16 março /
14h às 18h
19, 20, 22 e 23 março /
14h às 17h
02, 04 e 06 abril /
08h às 12h

60h

4

Alcindo José de Sá
Bertrand Roger Guillaume Cozic
Rodrigo Dutra Gomes

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

DESCRIÇÃO

PERÍODO/HORÁRIO

Alcindo José de Sá

Análise crítica sobre o panorama geográfico
presente, qual seja, mudanças nos processos,
funções, formas e conteúdos sócio-espaciais em
tempos de economia em rede, ou global. Assim,
busca-se situar a ciência geográfica no contexto das
outras ciências, tanto na modernidade quanto na
pós-modernidade e, através desses novos
contextos, sinalizar novos paradigmas que deem
conta ao entendimento dos novos fenômenos
sócio-territoriais.

09 e 10 julho / 14h às 18h
11 a 13 julho / integral:
atividade de campo

30h

2

DISCIPLINA ELETIVA

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Dinâmicas Urbanas e Leituras
de Resistências
(inscrições encerradas)

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

GE 1006

Tópicos Especiais em Geografia
Humana II – Abordagens
Contemporâneas em Geografia Cultural
(inscrições encerradas)

30h

2

Edvânia Tôrres Aguiar Gomes

GE 984

Tópicos Especiais em Geografia
Humana II – Metodologia dos Estudos
sobre Espaço Agrário e Campesinato
Observações: 1- destinada a alunos com
temática de pesquisa em geografia
agrária; 2- necessária a apresentação de
carta com exposição de motivos da
importância em cursar a disciplina.
(inscrições encerradas)
GE 1009 Tópicos Especiais em Geografia
Agrária – Espaço, Poder e Política no
Mundo Agrário
Observações: 1- destinada a alunos que
cursaram a disciplina Agricultura
Familiar Camponesa ou Agronegócio e
Ordenamento Territorial ou que o tema
de pesquisa na pós-graduação seja afim
com a temática da Geografia Agrária;
2- necessária a apresentação de carta
com exposição de motivos da
importância em cursar a disciplina.
(inscrições encerradas)
GE 1008 Tópicos Especiais em Geografia
Física – Processos Geomorfológicos em
diferentes Escalas Espaço-Temporal
Observação: 1- destinada a alunos com
conhecimento prévio em
geomorfologia.
(inscrições encerradas)

45h

3

Caio Augusto Amorim Maciel

DESCRIÇÃO
Análise das dinâmicas urbanas na
contemporaneidade, a partir dos movimentos de
resistência, tendo como estudo focal a cidade do
Recife e espaço metropolitano. Essa proposta se
insere no projeto Dinâmicas Urbanas, contando com
o aporte de professores de formação interdisciplinar
como literatura, geografia e sociologia.
A espacialidade da cultura e a contribuição de
Geografia Humana atual. Epistemologia da
Geografia Cultural. Perspectivas teóricas e
metodológicas no estudo da cultura
contemporânea. Hermenêutica e geografia: a
interpretação dos modos de conhecimento do
espaço. Manifestações da cultura no espaço;
paisagem cultural e retórica da paisagem.

PERÍODO/HORÁRIO

06, 07 e 08 junho
09h às 12h e 14h às 18h
09 junho / integral:
atividade de campo

17 abril / 14h às 17h
14, 15, 16 e 17 maio/ 14h às
17h
28 maio a 02 junho / integral:
atividade de campo

GE 984

45h

30h

30h

3

2

2

Cláudio Ubiratan Gonçalves

Espaço de diálogo sobre as questões que emergem
em torno dos conceitos de campesinato, questão
indígena, Estado e as temáticas principais que
envolvem o espaço agrário latinoamericano.
Relação entre a produção familiar camponesa, sua
organização sociopolítica e seus saberes ancestrais
de cuidado com a natureza.

terças-feiras
27 março
03, 10, 17 e 24 abril
08, 15 e 22 maio
12 e 26 junho
13h às 18h

Cláudio Ubiratan Gonçalves

Espaço e Política/ e política do espaço. O poder e o
papel da ideologia no espaço. O Estado e a questão
agrária. Políticas de governo e políticas de Estado:
os limites da política participativa e a questão
agrária. Expressão material e simbólica dos Conflitos
e Territorialidades. O negócio da água e do ar. As
relações possíveis entre os agroecossistemas e os
modos de vida (agricultor familiar, pescador,
posseiro, pequeno produtor, agregado, morador de
condição, sem terra, ribeirinho, indígena, camponês
e assentado).

05 a 11 agosto / integral:
atividade de campo

Antonio Carlos de Barros Corrêa
Danielle Gomes da Silva
Fabrizio de Luiz Rosito Listo

Conceitos e metodologias básicas nos estudos
geomorfológicos em áreas continentais em
diferentes escalas de tempo. Pesquisas em
andamento sobre os diversos campos envolvidos na
disciplina, particularmente enfocando o registro
geomorfológico e estratigráfico, os condicionantes
climáticos atuais e pretéritos, e as aplicações do
conhecimento.

18, 19, 20, 21 e 22 junho / 14h
às 18h
07 a 10 agosto / integral:
atividade de campo

DISCIPLINA ELETIVA

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

DESCRIÇÃO
Caracterização e análise dos processos da
dinâmica dos canais naturais. Reconhecimento dos
subambientes fluviais, canal e planície de
inundação, suas características geomórficas e
sedimentares. Efeitos das obras de canalização e da
construção de barragens. Drenagem urbana:
conceitos e problemas. Renaturalização e
recuperação de canais.
Análise e debate sobre os pressupostos teóricos e
metodológicos que compreendem o conhecimento
geográfico na formação do professor de Geografia,
de suas práticas em situação de ensino e pesquisa. A
disciplina proporá estudos e estimulará
investigações referentes ao desenvolvimento
profissional e ao processo histórico da
profissionalização docente, à identidade profissional
do professor, à problemática do saber docente e à
relevância social da educação geográfica na
contemporaneidade, bem como, a prática docente
em Geografia.

PERÍODO/HORÁRIO

25, 26, 27, 28 e 29 junho
02 e 03 julho
14h às 17h
04 a 06 julho / integral:
atividade de campo

Tópicos Especiais em Geografia
Física II – Geomorfologia Fluvial
(inscrições encerradas)

45h

3

Osvaldo Girão da Silva

Educação Geográfica, Formação
de Professores e Profissionalização
Docente
(inscrições encerradas)

60h

4

Francisco Kennedy Silva dos Santos

GE 980 Seminários Integrados I
Observação: destinada a alunos do
Programa.
(inscrições encerradas)

15h

1

docente orientador

Atividades planejadas e coordenadas pelo
orientador. Discussões relacionadas à área de
pesquisa.

definição pelo respectivo
docente orientador

GE 981 Seminários Integrados II
Observação: destinada a alunos do
Programa.
(inscrições encerradas)

45h

3

docente orientador

Atividades planejadas e coordenadas pelo
orientador. Discussões relacionadas à área de
pesquisa.

definição pelo respectivo
docente orientador

GE 983

GE 982

21 a 25 maio / 13h às 17h30m
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