DISCIPLINAS 2016.2

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

GE 905

Seminário de Dissertação
(concluída)

GE 970

Seminário de Tese
(concluída)

DISCIPLINA ELETIVA

GE 1009 Tópicos Especiais em Geografia
Agrária – Emancipacão Social a partir do
Sul e Construção do Conhecimento
(concluída)

CARGA
HORÁRIA

60h

CRÉDITO(S)

4

DOCENTE(S)

DESCRIÇÃO

PERÍODO/HORÁRIO

Eugênia Cristina Gonçalves Pereira
Rodrigo Dutra Gomes

Acompanhamento dos projetos de
dissertação; seminários coletivos com apresentação
dos problemas metodológicos identificados durante
a elaboração da pesquisa. Destinada aos alunos de
Mestrado.

12, 13, 14, 15 e 16 setembro
10, 11, 12, 13 e 14 outubro
14h às 18h

19, 20, 21, 22 e 23 setembro
03, 04, 05, 06 e 07 outubro
14h às 18h

60h

4

Eugênia Cristina Gonçalves Pereira
Rodrigo Dutra Gomes

Acompanhamento dos projetos de tese;
seminários coletivos com apresentação dos
problemas metodológicos identificados durante a
elaboração da pesquisa. Destinada aos alunos de
Doutorado.

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

DESCRIÇÃO

Mônica Cox de Britto Pereira

Pesquisa e temáticas atuais no âmbito da
Geografia Agrária. Abordagem e Concepção
Agroecológica. Construção do Conhecimento:
conhecimento científico, conhecimento popular e
diálogo de saberes. Pensamento Moderno
Ocidental, produção de conhecimento
hegemônico e invisibilização de alternativas.
Sujeitos, Movimentos Sociais, processos
emergentes, emancipação social e epistemologias
do Sul. Contexto das Ciências Humanas e da
Geografia. Pesquisa e método, conceitos,
abordagens, pressupostos metodológicos e
realidades sócio-espaciais. Brasil e América Latina:
possibilidades e caminhos para além do sistema
mundo moderno colonial.

30h

2

PERÍODO/HORÁRIO

30, 31 agosto, 01 e 02 de
setembro / 09h às 12h e 14h às
17h

DISCIPLINA ELETIVA

GE 963

Estudos Avançados Sobre
Urbanização
(concluída)

Geografia: história, conceitos e
métodos
Observação: destinada a alunos
regularmente matriculados em
Programa de Pós Graduação stricto
sensu da UFPE
(concluída)

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

60h

4

Jan Bitoun

15h

1

Nilson Cortez Crocia de Barros

30h

2

Alcindo José de Sá

GE 978

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Por Uma Nova Economia
Política Ao Entendimento Geográfico
(concluída)

GE 1006

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Abordagens contemporâneas
em Geografia Cultural
(concluída)
GE 1006

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Metodologias
contemporâneas de trabalho de campo
em Geografia Cultural
Observação: destinada a alunos que
cursaram a disciplina Tópicos Especiais
em Geografia Humana – Abordagens
contemporâneas em Geografia Cultural
(concluída)

30h

2

Caio Augusto Amorim Maciel

DESCRIÇÃO
A Rede Urbana Brasileira, estabilidade e
transformações. As cidades não metropolitanas e
as leituras do urbano-regional no Brasil.
Espaços Metropolitanos e a apreensão das
desigualdades e da fragmentação. As áreas de
transição rural-urbana e o planejamento.
Historiografia da Geografia. Estrutura da
Geografia. Physis e corografia. Horizonte das
civilizações clássicas e os desdobramentos na
Geografia. Renascimento e Expansão Europeia. O
Geral e o Especial (Corográfica). Malthus, o
pensamento fisiocrata e a noção de Meio.
Ecologia Humana e adaptação ao Meio. O
disciplinamento da Geografia nos séculos XIX e XX.
As especializações e a síntese regional. Os
esforços analíticos ou tópicos ou sistemáticos.
Novo panorama geoeconômico do início de
milênio. Processos produtivos e relações sociais
de produção. O panorama geográfico do
capitalismo no contexto dos novos fenômenos
sócioespaciais.
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 paisagem.

PERÍODO/HORÁRIO

terças-feiras, a partir de 16 de
agosto / 14h00m às 18h00m

quartas-feiras, a partir de 10 de
agosto / 18h30m às 20h00m

29 e 30 agosto / 14h às 18h
31 agosto, e 01 e 02 setembro /
integral: atividade de campo

quartas-feiras
05, 19 e 26 de outubro
09, 16, 23 e 30 de novembro
14h00m às 18h30m

GE 1006

GE 1006 Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Dinâmicas Urbanas e Leituras
de Resistências
(concluída)

30h

30h

2

2

Caio Augusto Amorim Maciel

Metodologias de campo em Geografia Cultural.
Relação entre conceitos e opções metodológicas
no estudo prático da cultura contemporânea. A
interpretação das geosofias no semiárido
pernambucano. A retórica paisagem como
instrumento de pesquisa.

07 a 10 de dezembro / integral:
atividade de campo

Edvânia Tôrres Aguiar Gomes

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.

27 a 30 de setembro
09h às 12h e 14h às 18h

DISCIPLINA ELETIVA

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Técnicas de Biomonitoramento
da Qualidade do Ar
(CANCELADA)

30h

2

Helena Paula de Barros Silva

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Os indicadores ambientais: do
conceito à construção e uso
(concluída)

30h

2

Arsenio José Areces-Mallea
(professor convidado)
Maria Fernanda Abrantes Torres

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Gestão baseada em áreas
costeiras
(concluída)

30h

2

Luciana Slomp Esteves
(professora convidada)
Maria Fernanda Abrantes Torres

GE 1008

GE 1008

GE 1008

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Técnicas Analíticas aplicadas à
Geomorfologia: Mapeamento
Geomorfológico
(CANCELADA)

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Geomorfologia Fluvial
(CANCELADA)

2

Tópicos Especiais em Geografia
Física II – Geomorfologia do ambiente
semiárido do Nordeste do Brasil
(CANCELADA)

2

Tópicos Especiais em Geografia
Física – Estudos Avançados em
Geomorfologia Tropical
(concluída)

3

2

23 de agosto a 02 de setembro
09h às 12h e 14h às 16h

Osvaldo Girão da Silva

Caracterização e análise dos processos da
dinâmica dos canais naturais, papel da carga
sólida dos rios e as mudanças naturais e induzidas.
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.

16, 17, 18, 23, 24 e 25 de
novembro / 14h às 17h
28 a 30 de novembro / integral:
atividade de campo

Antonio Carlos de Barros Corrêa

Os escudos nos contextos plataformais. A
Província geológica e a unidade geomorfológica.
Mecanismos de deformação regional e seus
reflexos na paisagem geomorfológica do
semiárido nordestino.

quartas-feiras e sextas-feiras, a
partir de 19 de outubro /
14h às 16h
21 a 25 novembro / integral:
atividade de campo

Antonio Carlos de Barros Corrêa
Osvaldo Girão da Silva

Estudo das dinâmicas processuais relacionadas à
modelagem do relevo em ambientes tropicais
úmidos e semiáridos, assim como as formas de
usos e ocupações antrópicas que modificam os
processos morfodinâmicos.

05 a 07 dezembro
08 a 11 dezembro / integral:
atividade de campo

GE 1008

30h

24 a 28 de outubro
09h às 12h e 14h às 17h

17 a 21 de outubro
09h às 12h e 14h às 17h

GE 983

45h

07 a 11 de novembro
09h às 12h e 14h às 17h

Danielle Gomes da Silva

GE 1008

30h

Exposição das principais características relativas
ao crescimento econômico e populacional
relacionados à diminuição da qualidade
ambiental. Degradação, poluição e técnicas de
monitoramento ambiental.
A Governança nos sistemas socioecológicos. A
Sustentabilidade e suas Dimensões. Os
Indicadores Ambientais no controle do
desempenho governamental. Construção de
Índices e Indicadores. Estudo de caso: Cuba.
Conceitos básicos sobre gestão baseada em
ecossistemas, serviços ecossistêmicos, métodos
de identificação e valoração desses serviços e suas
aplicações práticas como ferramentas de gestão
visando o uso sustentável dos espaços e recursos
naturais, particularmente voltados à redução de
riscos e vulnerabilidade costeira.

PERÍODO/HORÁRIO

Detalhar os procedimentos aplicados ao
mapeamento geomorfológico, destacando o
embasamento teórico necessário à escolha e
classificação das unidades, assim como as técnicas
empregadas ao longo de todo o processo de
elaboração dos mapas.

GE 1008

30h

DESCRIÇÃO

DISCIPLINA ELETIVA
Dinter UFPE/UERN
Mossoró-RN
Tópicos Especiais em Geografia
Urbana – A cidade e o urbano: História
e Morfologia Urbana

CARGA
HORÁRIA

CRÉDITO(S)

DOCENTE(S)

GE 1010

30h

2

Doralice Sátyro Maia

(Sig@: Turma DT)
(concluída)

GE 980

Seminários Integrados I

(Sig@: Turma DT)
Observação: disciplina conexa a
Seminários Integrados II
(concluída)

GE 981

15h

1

Francisco Kennedy Silva dos Santos

45h

3

Francisco Kennedy Silva dos Santos

30h

2

Alcindo José de Sá

Seminários Integrados II

(Sig@: Turma DT)
Observação: disciplina conexa a
Seminários Integrados I
(concluída)

Tópicos Especiais em Geografia
Humana – Espaço e Modernidade

GE 1006

(Sig@: Turma DT)
(concluída)

DESCRIÇÃO
Espaço e Tempo; A modernidade; A produção do
espaço; Cidade, urbanismo e sociedade urbana;
Morfologia urbana; Expansão, reestruturação da
cidade; reestruturação urbana; O centro das
cidades; A produção da habitação: mercado
imobiliário e segregação.
Análise e debate sobre os pressupostos teóricos e
metodológicos que compreendem o
conhecimento geográfico na formação docente,
de suas práticas em situação de ensino e pesquisa.
Abordagem de temas discutidos no âmbito
científico e sua aplicação no contexto
universitário, com o intuito de propiciar a reflexão
do papel da pesquisa e da investigação científica
na produção de tese.
Análise e debate sobre os pressupostos teóricos e
metodológicos que compreendem o
conhecimento geográfico na formação docente,
de suas práticas em situação de ensino e pesquisa.
Abordagem de temas discutidos no âmbito
científico e sua aplicação no contexto
universitário, com o intuito de propiciar a reflexão
do papel da pesquisa e da investigação científica
na produção de tese.
A Disciplina tem como objetivo focar uma 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,
primeiramente buscaremos 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.

PERÍODO/HORÁRIO

agosto

12 a 16 de setembro /
08h às 18h

12 a 16 de setembro /
08h às 18h

novembro
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