
Matriz de Disciplinas do GIT 
 

Disciplinas Obrigatórias 

 

Disciplina: Estudos Territoriais I - ( 60 h.) 

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. 

 

Disciplina: Estudos Territoriais II - (60 h) 

Ementa: Paradigmas teórico-metodológicos da Geografia Contemporânea e a discussão 

culturalista da década de 1970. O diálogo entre a geografia e outras áreas de 

conhecimento: temas, objetos e conceitos. A geografia cultural e o espaço sentido, 

percebido e vivido. Autores em diálogo: geógrafos, sociólogos, antropólogos, filósofos e 

historiadores seleção de obras e temáticas 

 

Disciplina: Fundamentos da Ciência e Pesquisa  - (60 h) 

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: Seminário de dissertação - (30 h.) 

Ementa: Discussão e aperfeiçoamento do projeto. Metodologia da pesquisa. Trabalho e 

elaboração de capítulo ou parte da dissertação, como preparação para a qualificação 

 

Tópicos Especiais  
 

Observação: São ofertados tópicos especiais (disciplinas optativas) que o aluno deverá 

cursar, conforme a indicação do seu professor orientador. O aluno deverá cursar no 

mínimo três tópicos especiais. 

 

Tópicos Especiais ofertados nos últimos três anos 
 

Disciplina: Sociedade, modernidade, mobilidade e suas consequências numa perspectiva 

local e global - (60 h) 

Ementa: Identidades do Brasil nas perspectivas teóricas das Ciências Sociais. Mobilidade 

social. Urbanização e modernização no Brasil do século XX. As consequências da 

modernidade: no global e no local. Processos sociais e representações culturais. Conflitos 

contemporâneos: gênero, migrações e diversidade cultural. 

 

Disciplina: Saúde e Território (60 h) 



Ementa: O papel do território na construção das políticas de saúde. As questões de saúde 

coletiva e os elementos demográficos e epidemiológicos. A influência do território na 

constituição dos perfis epidemiológicos. 

 

Disciplina: Construção e Manipulação de Bases de Dados – (60 h) 

Ementa: Estudo das características e vantagens de um sistema de gerenciamento de 

banco de dados (SGBD) e sua evolução; Modelagem Conceitual: Modelo Entidade -

Relacionamento, técnicas de modelagem. Modelo Relacional: Conceitos, Normalização. 

Linguagem SQL utilizando o Postgresql. Introdução à ferramenta de análise R.  

 

Disciplina: Filosofia e História da Ciência 

Ementa: Diálogo entre filósofos e cientistas das exatas: a Interdependências entre essas 

áreas de conhecimento; História das Ciências Exatas; Principais ideias nos campos da 

Filosofia e das Ciência Exatas. Raízes históricas do pensamento ocidental; Com 

Demócrito e Avogadro para o Bóson do Higgs; Aristarchos, Newton e o inimigo; James 

Clark Maxwell e o desastro de ultravioleta; O problema de Einstein com Deus – o 

problema de Deus com Einstein; Zenon, Russel, Gödel e o Círculo de Viena; Platão e 

Popper – de volta a caverna. 

 

Disciplina: Pós-modernidade e Trabalho: Globalização, Flexibilização e Precarização 

(60 h.) 

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: Território e Memória (60 h.) 

Ementa: A relação entre memória, cultura e território. A nova epistemologia da 

Geografia Cultural: a experiência, o sentido e a representação. A construção da memória 

e seus desdobramentos espaciais: casos exemplares. Possibilidades metodológicas dos 

usos da memória: por uma hermenêutica das narrativas e testemunhos orais. 

 

Disciplina: Territórios da Saúde pública e coletiva no Brasil – história e perspectivas 

demográficas e epidemiológicas. (60 h.) 

Ementa: A interface entre a transformação da saúde em questão pública e o processo de 

modernização do país. Institucionalização do cuidado com a saúde no contexto de 

urbanização e industrialização. O papel do território na construção das políticas públicas 

de saúde. As questões de saúde 

coletiva e os elementos demográficos e epidemiológicos. A influência do território na 

constituição dos perfis epidemiológicos. Identificação das territorialidades implícitas 

nos processos em estudo. 

 

Disciplina: Educação, Cultura e Território - (60 h.) 

Ementa: A educação como campo de conhecimento interdisciplinar. Perspectivas 

interdisciplinares em estudos territoriais e educação. Relações educação, cultura e 

território 

 

Disciplina: Meio Ambiente, Sociedade e Regulação (60 h.) 



Ementa: Sociedade; Estado; Cidadania, Política e Democracia; Sociedade Civil; Luta 

socioambiental; Ecologia; Ecossistemas e biomas; Espaço, Região, Lugar e Paisagem; 

Geografia Humana e Cultural; Estado de Direito, Direito Ambiental; Política Nacional 

de Meio Ambiente; Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial; Áreas Protegidas; 

Refugiado Ambiental e Justiça Ambiental; Educação Ambiental. 

 

Disciplina: Mobilidade Populacional e Território (60 h.) 

Ementa: Teorias sobre migração internacional. Políticas públicas e dinâmica 

demográfica no Brasil. Êxodo rural e expansão da fronteira agrícola 

 

 

Disciplina: Geoprocessamento e Cartografia (60 ha) 

Ementa: Tipos e caraterísticas de geodados; Cartografia tradicional e eletrônica; 

Sistemas de informação geográfica (SIG); Princípios de operação a aplicações; Sistemas 

de referência geográfica e projeções cartográficas; Cartografia do Brasil; Geodados 

fornecidos pelo IBGE; Sensoriamento remoto e serviços web; Elaboração de mapas 

físicos, topográficos e temáticos. 

 

Disciplina: Saúde e Modernização no Brasil (60 ha) 

Ementa: A interface entre a transformação da saúde em questão pública e o processo de 

modernização do país. A campanha pelo saneamento e a formação de uma identidade 

para o homem brasileiro. Institucionalização do cuidado com a saúde no contexto de 

urbanização e industrialização. Identificação das territorialidades implícitas nos 

processos em estudo. 

 

Disciplina: Ética, Direito e Justiça na Contemporaneidade (60 ha) 

Ementa: A Ideia de Justiça; Pobreza, desigualdade e assistência social; Economia na 

perspectiva da justiça social, liberdade e capacidade; Economia, justiça, desigualdade; 

Ética, direito e justiça. 

 

Disciplina: Território, Discurso e Poder (60 ha) 

Ementa: A análise de discurso crítica como referencial teórico metodológico e as 

discussões sobre identidade, hegemonia  e poder. Linguagem como prática social. 

Linguagem(s ), poder, território (s) e territorialidades. 

 

Disciplina: Território, Saúde e Sociedade - (60 ha) 

Ementa: O papel do território na construção das políticas públicas de saúde. As 

questões de saúde coletiva e os elementos demográficos e epidemiológicos. A 

influência do território na constituição dos perfis epidemiológico. 

 

Disciplina: Cultura Cientifica e divulgação, popularização da Ciência (60 ha) 

Ementa: Divulgação Científica, Alfabetização Científica e Cultura Científica: 

conceituação. Relação entre Ciência e Cultura. Espaços e veículos para divulgar ciência, 

a popularização da ciência e a ciência feita nos institutos de pesquisa e universidades; 

ética e socialização do conhecimento; práticas para mídia escrita e áudio-visual. 

 

Disciplina: - Manejo de Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos (60 ha) 

Ementa: Caracterização ambiental. Bacia hidrográfica. Ciclo hidrológico. Precipitação. 

Noções de fluviometria. Água subterrânea. Balanço hídrico e disponibilidade hídrica na 



bacia hidrográfica. Usos da água. Manejo sustentável de bacias. Gerenciamento de 

recursos hídricos. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. Aspectos legais e institucionais da gestão dos recursos hídricos. 

Estudos de casos de gestão dos recursos hídricos. 

 

Disciplina: Estado e Trabalho na Contemporaneidade (60 ha) 

Ementa: O conceito de trabalho na sociedade contemporânea (pós-moderna). 

Contextualização dos fenômenos da flexibilização das normas trabalhistas. Análise 

crítica da incidência da precarização no contexto na relação trabalhista 

 

Disciplina: Migrações: O local e o global - (60 ha) 

Ementa: Os antigos e novos contornos dos movimentos populacionais no mundo 

contemporâneo; Migração de retorno: família, gênero, investimentos; Migração 

internacional e a articulação entre o global e o local; Redes sociais e a direção dos 

fluxos migratórios. Aspectos ideológicos e políticos da migração contemporânea. 

 

Disciplina: Comunicação, Saúde e Território (60 ha) 

Ementa: A influência da comunicação entre o processo de saúde e doença no contexto 

contemporâneo. Os meios de comunicação e as redes sociais se constituirão em objetos 

de estudos deste campo interdisciplinar. O território será analisado sob uma perspectiva 

do espaço simbólico da mídia. 

 

Disciplina: Epidemiologia básica - (60 ha)  

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. 

 

Disciplina: Território, natureza e história (60 ha) 

Ementa: A natureza na história e a história na natureza; os impactos da atividade 

humana sobre o meio e as condicionantes do ambiente sobre as atividades humanas; 

conceitos fundamentais da ecologia; economia e as diferentes atitudes em relação aos 

recursos naturais: exploracionismo, protecionismo e conservacionismo; movimento 

ecológico, movimento ambientais, conflitos socioambientais; a natureza no pensamento 

e na arte; a discussão sobre o Antropoceno; estudo de caso sobre a ocupação do bioma 

Mata Atlântica. 

 

Relação dos Tópicos Especiais do GIT 
 

Disciplina: Metodologia qualitativa (30 h) 

Ementa: Questões teórico-metodológias relativas à pesquisa qualitativa. Os diversos 

contextos do campo como espaço de compreensão do sujeito e do objeto estudado. 

Entrevistas temáticas. História de Vida. Relatos orais. Grupo focal. 

 

 

Disciplina: Introdução aos Métodos Quantitativos e Bases de Dados Aplicados às 

Ciências Sociais. (30h) 



Ementa: Noções introdutórias de  programa estatístico Stata; manipulação de 

microdados sociodemográficos (Censo Demográfico e PNAD); análise descritiva 

(tabulações simples e cruzadas e testes paramétricos de média e não-paramêtricos); 

modelos de regressão linear simples e múltiplo. 

 

Disciplina: Leitura Orientada de Jürgen Habermas (30h) 

Ementa: As leituras terão como eixo central a obra de Habermas, Teoria do Agir 

Comunicativo, visando apreender como este propõe construir, na atualidade,  uma 

teoria do discurso democrática, crítica e  emancipante, calcada na noção de 

racionalidade comunicativa. 

 

Disciplina: Leitura Orientada de Manuel Castells (30 h) 

Ementa: Surgimento, estruturação e evolução da teoria urbana de Manuel Castells. A 

produção social do espaço urbano. A cidade como produto do Estado e da economia. 

Contradições urbanas inerentes ao crescimento capitalista das cidades. Movimentos 

urbanos e as classes sociais. 

 

Disciplina: Leitura Orientada de Georg Simmel (30h) 

Ementa: Transformações do mundo moderno através de eventos singulares do 

cotidiano, nos escritos de Georg  Simmel. Urbanização, divisão social do trabalho, 

economia e cultura na perspectiva do sujeito. A cultura moderna e o predomínio dos 

meios sobre os fins, das técnicas sobre os valores e da forma sobre o conteúdo. 

 

Disciplina: Território da Violência 

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. 

 

Disciplina: Risco Ambiental e Território (60h) 

Ementa: O papel do território no ambiente, considerando o espaço geográfico nas 

mudanças das condições ambientais. Áreas de risco ambiental. Conceitos básicos: 

evento, perigo, vulnerabilidade, susceptibilidade, risco, área de risco. Funcionamento 

dos sistemas físicos naturais e ocorrência de riscos ambientais. Análise de áreas de risco 

ambiental. Considerações sobre gerenciamento de áreas de risco. Avaliação de risco 

ambiental e para a saúde humana: uma nova abordagem no contexto da gestão 

ambiental. Gerenciamento de risco e processos decisórios. 

 

Disciplina: Teoria das Representações Sociais (60h) 

Ementa: Estudo da Teoria das Representações Sociais enfocando as bases teóricas que 

a precederam; as pesquisas que propiciaram seu surgimento, evolução e estruturação; 

seus desdobramentos teórico-metodológicos e sua importância tanto para o avanço 

teórico no campo científico quanto para sua aplicação no campo social. 

 

Disciplina: Território e Economia no Pensamento Político Contemporâneo (60h) 

Ementa: O curso terá como centro a  economia constitucional, disciplina preocupada, 

essencialmente, com as interrelações  entre as instituições políticas e econômicas,  para 

permitir que as pessoas, individual ou coletivamente, persigam os fins desejados. 



 

Disciplina: Migrações, cultura e território (60h)  

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. 

 

Disciplina: Saúde e Território (60h)  

Ementa: O papel do território na construção das políticas de saúde. As questões de saúde 

coletiva e os elementos demográficos e epidemiológicos. A influência do território na 

constituição dos perfis epidemiológicos. 

 

Disciplina: Concepções e práticas médicas no Brasil- Optativa (60h)  

Ementa: As concepções de medicina no Brasil e a prática da medicina; fatores culturais 

e sociais na produção do saber médicos; análise dos fatores que intervém na compreensão 

da doença e as práticas correlacionadas. 

 

 

Disciplina: Ciência e sociedade: perspectivas historiográficas (60h) 

Ementa: Historiografia da ciência. O pensamento internalista e externalista. As escolas 

contemporâneas de estudo da ciência. Teoria do ator-rede. 

 

 

Disciplina: Endemias, Sociedade e Território (60h) 

Ementa: Aspectos epidemiológicos das grandes doenças endêmicas prevalentes no 

território brasileiro; caracterização das doenças, propagação e manifestações, 

conhecimento das medidas profiláticas aplicáveis a essas doenças endêmicas e  

programas específicos de controle. 

 

Disciplina: Epidemiologia básica (60h)  

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.  

 

Disciplina: História e debate sobre medicina tropical (60h) 

Ementa: A construção do conceito de medicina tropical; a especificidade patológica dos 

trópicos; debates sobre as “doenças tropicais” na medicina brasileira do século XIX: A 

“Escola tropicalista baiana” e a “Academia Imperial de medicina”. 

 

Disciplina: História e epistemologia da saúde (60h)  

Ementa: Paradigmas da investigação da saúde e suas alterações ao longo da história. 

Conceito de epistemologia. Relações entre a história da ciência e a construção do conceito 

saúde/doença. Diferentes concepções sobre o processo saúde/doença. 

 

Disciplina: História, etnicidade e migrações (60h) 

Ementa: Movimentos populacionais e matrizes étnicas. Migração e sociabilidade. 

Urbanização e multiplicidade étnica. 

 

Disciplina: Identidade e representações territoriais – (60h) 



Ementa: Reflexões acerca dos conceitos de Identidade e representações territoriais. 

Elementos constitutivos de identidades coletivas. Ações de defesa da identidade coletiva 

e preservação do território. Identificação de particularidades dos elementos constitutivos 

de identidades coletivas na elaboração de perfis identitários. 

 

Disciplina: Identidade, nação e região (60h) 

Ementa: A construção histórica da identidade nacional como “comunidade imaginada”; 

a sua relação com outras identidades políticas, com atenção especial à identidade regional. 

A importância dos regionalismos na história política e cultural brasileira e sua 

aplicabilidade aos estudos do território. 

 

 

Disciplina: Redes sociotécnicas e processos de territorialização (60h)  

Ementa: Conceito de rede sociotécnica. Teoria do ator-rede (ANT). Processos de 

territorialização e configuração de redes. Configuração territorial das redes sociotécnicas. 

Redes de transporte e comunicação: uma abordagem histórica. 

 

Disciplina: Saúde, modernização e território (60h) 

Ementa: Políticas e ações de saúde centradas no período de industrialização e 

modernização do Brasil, na primeira metade do século XX 

 

Disciplina: Territorialização e sexualidade (60h) 

Ementa: Elementos predisponentes para a formação do território brasileiro; a 

importância do controle da sexualidade na formação de uma sociedade cristã; o controle 

de comportamentos no território e sua implicação nas relações inter e intra-familiares nos 

tempos de Colônia; reflexos do Santo Ofício sobre a saúde sexual dos indivíduos e da 

sociedade brasileira contemporânea; dificuldades atuais em garantir um terreno de 

intimidade para a prática da sexualidade. 

 

Disciplina: Território, identidade e manifestações culturais (60h)  

Ementa: Percepção da relação entre a construção histórica do território e o (re) 

surgimento das identidades. Exame das representações culturais nos diferentes territórios. 

Compreensão da ocupação do território a partir da incorporação e/ou construção de 

elementos identitários. 

 

Disciplina: Território e poder (60h)  

Ementa: História das diferentes perspectivas do exercício do poder com ênfase na 

formação do território brasileiro 

 

Disciplina: Território, Ambiente e Saúde (60h) 

Ementa: Políticas ambientais e saúde ambiental; riscos ambientais a saúde; ações e 

serviços que proporcionam o conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio 

ambiente que interferem na saúde humana; processos de poluição ambiental; avaliação e 

gestão de riscos químicos, tecnológicos e ecológicos; sistemas de indicadores ambientais; 

percepção e comunicação de risco; estratégias de gerenciamento de riscos. 

 

Disciplina: Política, poder e processo decisório (60h) 

Ementa: Conflitos de interesse, estrutura de poder e processos decisórios na sociedade e 

organizações. Legislativo e representação no Brasil: organização, funcionamento, 

conflitos de interesse, relação com outros poderes e com a sociedade civil; Representação 



política; O sistema presidencialista brasileiro; Instituições políticas, democracia e 

participação política no Brasil. 

 

Disciplina: Desigualdade Social e Território (60h) 

Ementa: Desigualdade e Pobreza no Brasil; Índice de Desenvolvimento Humano; Risco 

social, movimentos sociais, cidadania e direito a Saúde 


