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CONTEÚDOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES  

Área de Concentração: Estudos Territoriais 

Ementa 

A área de “Estudos Territoriais” tem como objetivos proporcionar uma abordagem integrada e interdisciplinar dos diversos 
aspectos que envolvem o território. A integração de disciplinas diversas ligadas à categoria território e seus correlatos dá a 
possibilidade de desenvolver uma abordagem mais complexa e que transcenda os limites impostos pelas metodologias 
disciplinares tradicionais, proporcionando a integração entre diversas áreas de conhecimento, tais como histórica, 
sociologia, direito, psicologia, educação, saúde, ciência biológicas, ampliando a compreensão dos fenômenos envolvidos 
nos diversos processos de territorialização.  

Créditos carga-horária mínima de disciplina: 
 

 

Linhas de pesquisa 01: Território, migrações e cultura. 

Ementa  

A linha de pesquisa “Território, Migrações e Cultura” tem como objetivos: investigar as relações do território com os 
fenômenos das migrações; compreender as diversas manifestações culturais em suas articulações territoriais; estudar os 
fenômenos socioterritoriais; e contribuir para o desenvolvimento de ações integradas para responder às demandas ligadas à 
Gestão do Território. Para tanto, a linha se propõe a integrar os estudos e desenvolver abordagem de caráter interdisciplinar 
que possibilite o desenvolvimento de pesquisas integradas em diversas áreas do conhecimento.   

 

Linhas de pesquisa 02: Território, sociedade e saúde. 

Ementa  

A linha de pesquisa “Território, sociedade e saúde” tem por objetivos investigar as relações entre saúde e a doença e suas 
manifestações no território; compreender a formação histórica do território e as relações das pessoas com o seu meio; 
estudar as relações marcadas por diversas territorialidades e temporalidades que afetam as políticas públicas, 
particularmente as de saúde; contribuir com propostas de ações integradas, ou mesmo para um conhecimento mais 
aprofundado da relação entre a saúde/doença em suas manifestações territoriais. 

 

Currículo mínimo obrigatório  
Categoria Disciplinas Créditos CH 

Disciplinas Obrigatórias 

Estudos territoriais 1 04 60 
Estudos territoriais 2 04 60 
Fundamentos da Ciência e Pesquisa  04 60 
Seminário de dissertação 02 30 

Disciplinas Optativas 
Tópicos especiais 04 60 
Tópicos especiais 04 60 
Tópicos especiais 04 60 

TOTAL GERAL 26 390 
 
 

 

 

Tipos de Disciplina Crédito CH 
Disciplinas Obrigatórias  14 210 
Disciplinas Optativas 12 180 

Total das Disciplinas 26 390 
Dissertação 06  


