DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Disciplina: Fundamentos da Ciência e Pesquisa - (60 h)
Docentes: Dra. Maria Celeste Reis F. de Souza; Dra. Renata Bernardes Faria Campos
Ementa: História e Epistemologia da Ciência. Diferentes perspectivas em relação à Ciência e à
pesquisa científica. Pesquisa Interdisciplinar: interdisciplinaridade como método de produção
do conhecimento e formação pedagógica. A interdisciplinaridade como perspectiva
epistemológica. Desafios da interdisciplinaridade para a produção científica. Reflexão sobre as
perspectivas de construção da dissertação.
Disciplina: Metodologia Científica - (30 h)
Docentes: Dr. Mauro Augusto dos Santos; Dr. Willerson C. da Silva.
Ementa: 1) O que é dissertação e tese? Assunto, delimitação e problematização;
Documentação; Revisão da Literatura; Projeto; Redação. 2) Questões teórico-metodológicas
da pesquisa qualitativa; Entrevistas temáticas, história de vida, relatos orais, grupo focal; 3)
Pesquisa quantitativa; Estrutura lógica do método científico, explicação de um problema,
formulação de hipótese, inferências, testes de hipótese, análise e interpretação de dados;
Survey, coleta de dados; Amostragem probabilística; Questionário; Programas estatísticos para
análise e manipulação de dados.
Disciplina: Estudos Territoriais I - (60 h.)
Docente: Dr. Haruf S. Espindola; Dr. Evandro K. Panquestor; Dra. Fernanda Cristina de Paula.
Ementa: Tratar dos diferentes conceitos de espaço, território e territorialidade e suas
contingências. A formação histórica do território e os diversos processos de territorialização. As
relações entre a história, sociedade, cultura e o território. Conceitos de desterritorialização e
reterritorialização.

TÓPICOS ESPECIAIS/DISCIPLINAS OPTATIVAS
TÓPICO ESPECIAL – Quarta-feira: 19h30 às 21h30
Disciplina: Oficina de Redação Interdisciplinar (30h)
Docentes: Dra. Patrícia F. Genovez; Dr. Roberto C. de Oliveira e Dra. Fernanda C. de Paula
Ementa: Produção acadêmica interdisciplinar: noções e características. Atitude acadêmica
interdisciplinar. Planejamento da escrita interdisciplinar numa perspectiva qualitativa.
Organização e constituição do texto interdisciplinar. A prática da escrita interdisciplinar e a
intersubjetividade.

TÓPICO ESPECIAL – Quinta-feira: 7h30 às 11h30
Disciplina: Território da Violência (60h)
Docentes: Dra. Eunice Maria Nazarethe Nonato
Ementa: Constituição dos territórios da violência na contemporaneidade. Discursos que
fundamentam a distribuição espacial de eventos violentos envolvendo crianças e
adolescentes, como vítimas e/ou autores. Impacto da violência na saúde pública e nos
diversos ciclos de vida. Numa perspectiva genealógica, observar as diferentes narrativas que
estão sendo propostas nos registros da psicologia, da epidemiologia, da sociologia, da
criminologia e da antropologia.

TÓPICOS ESPECIAIS – Quinta-feira: 18h20 às 22h20
Disciplina: Epidemiologia e Cultura
Docentes: Dra. Suely Maria Rodrigues e Dra. Maria Terezinha Bretas Vilarino.
Ementa: Problematização de aspectos da abordagem epidemiológica em uma perspectiva
cultural. Discussão sobre a cooperação interdisciplinar entre epidemiologia e cultura para
compreensão de processos saúde/doenças. Epidemiologia, cultura e categorias territoriais
(sujeito, espaço, tempo). Coleta de informações epidemiológicos em diálogos culturais.
Disciplina: Migrações, Cultura e Território (60h.)
Docentes: Dra. Sueli Siqueira
Ementa: Mobilidade social, urbanização e modernização no Brasil do século XX. Migrações e
cultura. Processos sociais e representações culturais. Redes sociais. Território, migrações e
identidade.

TÓPICO ESPECIAL – Sexta-feira: 13h30 – 15h30
Disciplina: Leitura Orientada -Henri Lefebvre (30 h)
Docentes: Dra. Cristiana Maria de Oliveira Guimarães.
Ementa: Produção do Espaço - plano da abra; O espaço social; Arquitetura espacial; Do
espaço absoluto ao espaço abstrato; O espaço contraditório; Da contradição do espaço ao
espaço diferencial; Abertura e conclusão.

TÓPICOS ESPECIAIS – Sexta-feira: 13h30 – 17h30
Disciplina: Pós-modernidade e trabalho: globalização, flexibilização e precarização (60 h.)
Docentes: Dr. Alexandre Pimenta B. Pereira

Ementa: Estudar o conceito de trabalho na Sociedade contemporânea (pós-moderna).
Contextualizar o fenômeno da flexibilização das normas trabalhistas. Buscar uma análise
crítica da incidência da precarização no contexto na relação trabalhista. Continuar o estudo
de uma análise do fenômeno da relação trabalhista e suas implicações críticas na sociedade
atual.
Disciplina: Epidemiologia básica (60 h.)
Docentes: Dr. Leonardo Oliveira Leão e Silva e Dra. Marileny Boechat Frauches
Ementa: Conceitos básicos em epidemiologia. Aspectos Históricos. Estudos descritivos e
medidas de mortalidade e morbidade. Sistemas de Informação em Saúde. Indicadores de
Saúde Introdução aos estudos analíticos: Estudos observacionais: estudos de coorte, estudos
caso-controle estudos transversais, estudos ecológicos.

TÓPICO ESPECIAIS – Sexta-feira: 18h20 – 22h20 (5 de março a 30 de abril de 2021)
Disciplina: Território, Saúde e Saneamento (30 h.)
Docentes: Dr. Roberto Carlos de Oliveira e Dra. Débora Praxedes
Ementa: Pesquisa epidemiológica em saúde e saneamento e suas implicações no território.
Epidemiologia no âmbito da gestão dos serviços de saúde e do saneamento: análise de
situação de saúde; relação saúde e saneamento; identificação de perfis e fatores de risco; e
avaliação epidemiológica de intervenções. Aplicação da epidemiologia.

