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1 EMENTA
A área de planejamento regional e urbano no Brasil. Linhas de pesquisa do programa de pósgraduação em desenvolvimento regional da UFT. Interdisciplinaridade e suas possibilidades de
construção do conhecimento. Métodos de sistematização do conhecimento em ciências sociais
aplicadas. Problemáticas de desenvolvimento regional no Brasil e no Médio Norte Brasileiro.
2 OBJETIVOS
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 domine métodos de sistematização
do conhecimento na área de Desenvolvimento Regional, discutindo modernos métodos de
investigação interdisciplinar.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Agendas de ensino e pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional da UFT
1.1. O que é área de Planejamento Urbano e Regional no Brasil
1.2. Área de concentração e linhas de pesquisa do PPGDR da UFT
1.3. Apresentação das principais agendas de pesquisa do PPGDR UFT e seus docentes
2. Interdisciplinaridade e suas possibilidades de construção do conhecimento
2.1. Áreas temáticas do conhecimento e a interdisciplinaridade
2.2. Construção do conhecimento a partir de perspectivas interdisciplinares
2.3. O desenvolvimento regional em uma perspectiva interdisciplinar
3. Métodos de sistematização do conhecimento em agendas interdisciplinares
3.1. Ferramentas de busca e produção do conhecimento (Portal de Periódicos, Redação
Científica)
3.2. Revisão sistemática aplicada a ciências sociais
3.3. Metodologias ativas aplicadas ao Desenvolvimento Regional
4. Seminários abertos em Desenvolvimento Regional
4.1 Seminários diversos oferecidos pelo Programa de participação obrigatória dos estudantes.

4 METODOLOGIA
4.1 Ensino
Para melhor refletir e promover agendas de pesquisa em temas relacionados ao Desenvolvimento
Regional, pensa-se em algumas estratégias articuladas. Primeiro, que o estudante tenha
conhecimento sobre o que área Planejamento Urbano e Regional pesquisa hoje no Brasil e em
outros países do mundo. Posteriormente, se apropriar como a interdisciplinariedade por ser
utilizada na construção de agendas de pesquisa em Desenvolvimento Regional. Por fim, promover
uma atualização de conhecimento dos estudantes com palestrantes nacionais e internacionais que
desenvolvem pesquisas na área.
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
Total

Valor
5,0

Peso
1

5,0

1

10,0
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