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1 EMENTA
Debates sobre temas relacionados ao desenvolvimento regional no Brasil. Estratégias
interdisciplinares para agendas de pesquisa na área de Desenvolvimento Regional. A perspectiva
internacional do desenvolvimento regional.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo dessa disciplina é propiciar o intercâmbio de conhecimento na área de concentração do
programa, potencializando a interdisciplinaridade das pesquisas desenvolvidas no âmbito do
desenvolvimento regional. Também pretende que o estudante aplique métodos de sistematização
do conhecimento na área de Desenvolvimento Regional, discutindo modernos métodos de
investigação interdisciplinar.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Construção de programas interdisciplinares de pesquisa em desenvolvimento
regional
1.1. Desenvolvimento do plano de investigação interdisciplinar (aprovado em Seminários
Interdisciplinares I)
1.2.

Atividades de pesquisa interdisciplinar e orientação.

2. Técnicas para apresentação de seminários
2.1. Comunicação oral e visual
2.2. Uso de recursos computacionais para apresentação

3. Seminários abertos em Desenvolvimento Regional
3.1. Seminários diversos oferecidos pelo Programa de participação obrigatória dos
estudantes.
3.2. Apresentação final do trabalho interdisciplinar realizado e debates com a turma.
4 METODOLOGIA
4.1 Ensino
Esta disciplina é continuidade de Seminários Interdisciplinares I, por isto continua com a constante
atualização dos estudantes em seminários com pesquisadores brasileiros e internacionais em
temáticas relacionadas ao desenvolvimento regional.
Especificamente, ao longo da disciplina será desenvolvido o trabalho interdisciplinar proposto
pelos estudantes e que também será apresentado publicamente.
4.2 Avaliação
O aluno deverá frequentar 75% das palestras, seminários, defesas de tese ou dissertações realizadas
durante o semestre letivo. No decorrer do semestre, o aluno deverá apresentar um seminário sobre
um tema atual do desenvolvimento regional que será desenvolvido no semestre seguinte com a
orientação de um Professor (em Seminários Interdisciplinares II), a partir de uma perspectiva
interdisciplinar do desenvolvimento regional.
Item avaliativo
Participação nos seminários
Proposta
de
trabalho
interdisciplinar (Artigo e
Apresentação)
Total

Valor
1,0

Peso
1

9,0

1

10,0
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6 PROPOSTA A SER DESENVOLVIDA NO SEMESTRE 2007.2
TEMA: PALMAS HOJE E AMANHÃ: ESTUDO EM PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR
Esta disciplina por ser continuidade do Seminários Interdisciplinares I - que instigou
os alunos a investigar a cidade de Palmas sob a perspectiva econômica, social, ambiental, jurídica
e política, por entender a relevância deste debate sob a ótica de “cidades sustentáveis”, com a
finalidade de propor estratégias de desenvolvimento, com a pretensão de serem inovadoras,
sustentadas nos planos nacionais e nos locais existentes, e vinculadas ao desenvolvimento urbano,
para além disso, buscou analisar os reflexos deste fenômeno nas dimensões teórica e prática, no
esforço de reforçar junto ao Poder Público a prioridade da aplicação dos instrumentos da gestão
democrática da cidade – pretende contribuir na orientação efetiva aos estudantes para a
sistematização das atividades de pesquisa desenvolvidas a partir das temáticas escolhidas, no
sentido do reforço à revisão de literatura necessária e à estruturação metodológica aplicada ao
estudo desenvolvido, que acontecerá durante o período da disciplina.
Portanto, os temas que foram discutidos na disciplina Seminários Interdisciplinares I,
que contribuíram efetivamente na análise dos desafios da concretização da urbanização
sustentável, também, na intenção de promover um debate crítico sobre a maneira do uso dos
instrumentos de gestão participativa a partir das proposições que foram apresentadas pelos
estudantes extraídas a partir de uma perspectiva histórica, da análise empírica da cidade, de
discussões acerca do tema urbano e de ações efetivadas pela práxis, no esforço de reforçar a
importância da sustentabilidade urbana em Palmas na perspectiva interdisciplinar, subsidiarão as
atividades de pesquisa, que serão desenvolvidos durante o período da disciplina Seminários
Interdisciplinares II.
Desta maneira caberá ao estudante na disciplina Seminário Interdisciplinar II
desenvolver pesquisa orientada sobre o objeto proposto (o Projeto foi desenvolvido durante a
disciplina Seminário Interdisciplinar I), elaborar um artigo a partir da pesquisa realizada (formato
da revista que o grupo de estudantes escolher para publicar) e finalmente apresentar o resultado do
trabalho (evento programado para apresentação dos grupos – tempo 20 minutos) para avaliação.
Acreditamos que desta atividade poderá emergir importantes estratégias inovadoras e
seja uma oportunidade de promover um amplo debate local sobre o fenômeno Palmas, condições
consideradas primordiais para evitar as imposições políticas de um crescimento desordenado da
cidade e para que haja efetivas contribuições para desenvolvimento urbano de maneira sustentável.
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