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DISCIPLINAS OFERECIDAS 2020.2
Optativas // Mestrado e Doutorado

DISCIPLINA: Geoprocessamento e planejamento
PROFESSORA Dra.: Silvana Sá
CARGA HORÁRIA: 60h
CRÉDITOS: 04
DIA: Quinta-feira (semanal) HORÁRIO: 14h – 17h30min
EMENTA: Conceitos e fundamentos de Geoprocessamento. Utilização de Sistemas
de Informação Geográficas (SIG) no planejamento territorial. Conceitos e
fundamentos básicos de sensoriamento remoto e imageamento por satélites.
Criação de banco de dados em SIG. Coleta e tratamento de dados em SIG para
elaboração de cartas temáticas.
DISCIPLINA: Ecologia Política
PROFESSORA Dra.: Maya Manzi
CARGA HORÁRIA: 60h
CRÉDITOS: 04
DIA: Quinta-feira (semanal) HORÁRIO: 8h30min – 12h
EMENTA: Teorias e epistemologias sobre as relações natureza-sociedade e as
representações e concepções da natureza ao longo da história. Primeira parte:
concepções socioambientais nas políticas internacionais e nacionais ao longo da
história tais como o ambientalismo, o preservacionismo, o conservacionismo, o
desenvolvimento sustentável e a bioeconomia. Segunda parte: apresentação das
diversas teorias e abordagens sobre a relação natureza-sociedade tais como a
ecologia cultural, o eco-marxismo, o eco-feminismo, o eco-socialismo, a
antropologia ambiental, a justiça ambiental, a ecologia política, a economia
política da natureza, o bem-viver, o pós-humanismo. Terceira parte: análise crítica
de questões socioambientais contemporâneas a luz da abordagem de Ecologia
Política tais como os conflitos pela água, o racismo ambiental na cidade, a
convivência com o semiárido, a geopolítica das mudanças climáticas, o
desenvolvimento de energias renováveis, as práticas agroecológicas urbanas,
conflitos em unidades de conservação, entre outras.
DISCIPLINA: Análise de dados e Cartografia Temática
PROFESSORA Dra.: Maina Pirajá
CARGA HORÁRIA: 60h
CRÉDITOS: 04
DIA: Sexta-feira (semanal)
HORÁRIO: 8h30min – 12h
EMENTA: Análise de dados e representação cartográfica: fundamentos e práticas.
Técnicas de tratamento e análise de dados para a representação cartográfica.
Elaboração de mapas temáticos: principais métodos e técnicas. Confecção de mapas
temáticos digitais. Análise e interpretação de mapas temáticos. Roteiros metodológicos
para a análise de dados e sua representação cartográfica relacionados com as
pesquisas dos mestrandos e doutorandos.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e
Desenvolvimento Social

DISCIPLINA: Fundamentos e perspectivas de resíduos Sólidos
PROFESSORA Dra.: Cristina Marchi
CARGA HORÁRIA: 30h
CRÉDITOS: 02
DIA: Quarta-feira (semanal) HORÁRIO: 8h30min – 12h
EMENTA: Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 11.445. Compreender as
mudanças na prestação dos serviços de Resíduos Sólidos trazidas pelo Marco
Regulatório (Lei Federal nº 11.445/2007); Analisar e discutir estudos de caso relativos
aos serviços dos RSU. Elementos estruturantes dos planos nacional, estadual e
municipal dos resíduos sólidos. Marcos, conceitos e processos utilizados nos serviços
de resíduos sólidos no mundo e no Brasil. Fundamentos da Economia Circular.
Origens do empreendedorismo junto aos recursos originarios dos serviços de resíduos
sólidos. Pesquisa de praticas e produtos inovadores na área.

DISCIPLINA: Ecologia e conservação de ecossistemas Costeiros
PROFESSORA Dr.: Moacir Tinoco
CARGA HORÁRIA: 30h
CRÉDITOS: 02
DIA: Sexta-feira (semanal)
HORÁRIO: 14h – 17h30min
EMENTA:

DISCIPLINA: Capital imobiliário no contexto COVID-19
PROFESSORA Dr.: Laila Mourad
CARGA HORÁRIA: 60h
CRÉDITOS: 04
DIA: Sexta-feira (semanal)
HORÁRIO: 8h30min – 12h
EMENTA: A disciplina tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre as
estratégias de ação do mercado imobiliário nas dinâmicas urbanas e rurais, no
contexto do Covid-19, no tocante ao comportamento, por exemplo, das mudanças
do valor do solo na cidade e zonas de influência; da realidade das cidades médias
e pequenas; do rol e papel das instituições; dos novos modelos de
empreendimentos; das mudanças das legislações urbanísticas; das tendências de
projetos urbanísticos; dos ativos financeiros, ferramentas e estruturas de
financiamento; e compreender os impactos nos territórios populares.

DISCIPLINA: Direito à cidade e estudos culturais
PROFESSORAS DR.ªs: Liana Oliveira, Liliane Vasconcelos e Aparecida Teixeira
CARGA HORÁRIA: 60h
CRÉDITOS: 04
DIA: Quarta-feira (semanal) HORÁRIO: 14h – 17h30min
EMENTA: Direito à cidade abordado como conceito e como projeto político
construído na práxis da sociedade civil, pela ótica de Lefebvre e de interpretações
e acepções trazidas por autores contemporâneos em diálogo com o campo dos
estudos culturais, como perspectiva para compreensão e transformação do urbano
e da cidade vista a partir de diversas linguagens.
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DISCIPLINA: Escrita Científica
PROFESSORAS DR.ªs: Liliane Vasconcelos
CARGA HORÁRIA: 30h
CRÉDITOS: 02
DIA: Quinta-feira (semanal) HORÁRIO: 14h – 17h30min
EMENTA: A principal motivação para a implantação da presente disciplina optativa
advém da dificuldade que pesquisadores dos programas de pós-graduação stricto
sensu em comunicar o conhecimento gerado através das suas pesquisas à
comunidade. Estas pesquisas têm sido produzidas com o rigor metodológico
recomendado pelas diretrizes internacionais para as boas práticas em pesquisa
científica na área da saúde e com a transparência e qualidade exigidas pelo
padrão vigente. Contudo, a barreira da comunicação científica em revistas qualis
A1, A2 e B1 do Webqualis da CAPES, as quais fundamentalmente implicam em
publicações na língua inglesa, tem afetado os conceitos dos programas. Aprender
a escrever é um processo de longo prazo que requer comprometimento, prática e
paciência. O exercício de se tornar um escritor é facilitado quando existe a
colaboração entre escritores e revisores que se disponibilizam a realizar leitura crítica
sobre os trabalhos produzidos pelos pares.

