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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 748/2022 – CONSU/UEAP 
 
 
Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em 

Residência Multiprofissional em Ciências 

Agrárias e Humanidades para o 

Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Amazônicos.  

 
  

O Conselho Superior Universitário da Universidade do Estado do 

Amapá, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Universidade, pelo 

Regimento Geral e pelo Regimento Interno do Conselho Superior Universitário, 

Considerando a deliberação do plenário na CXXV Reunião do Conselho 

Superior, em sessão extraordinária, ocorrida no dia 16 de setembro de 2022, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Residência Multiprofissional em Ciências Agrárias e Humanidades para o 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Amazônicos, anexo a esta Resolução. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

Sala do Conselho Superior Universitário da UEAP, em Macapá-AP, 18 de 

outubro de 2022. 

 
Prof.ª Dra. Kátia Paulino dos Santos 

Presidente do CONSU/UEAP 
Decreto nº 3155/2022 
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1 CURSO 

 

O curso de RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 

HUMANIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS 

AMAZÔNICOS é um curso de Pós-Graduação LatoSensu da área Interdisciplinar (Ciências 

Agrárias e Meio ambiente). O curso é gratuito eofertado pela Universidade do Estado do Amapá 

em parceria com as Escolas Famílias do Estado do Amapá. 

 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

O presente Projeto Pedagógico de Curso (PPC) constitui-se no instrumento orientador do 

Curso Pós-Graduação Lato Sensu RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS E HUMANIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS, que será ofertado pela Universidade do Estado do Amapá 

(UEAP). Encontram-se nele todos os elementos pedagógicos que garantem o pleno 

funcionamento do curso proposto. 

 

A metodologia de funcionamento será composta de módulos, complementados com 

trabalhos individuais e em grupo, a serem desenvolvidos durante o intervalo de tempo entre os 

módulos, com dois períodos no curso: 1º período – contempla as atividades teórico práticas 

desenvolvidas na UEAP e em suas respectivas atividades de campo; 2º período – contempla as 

atividades profissionais desenvolvidas na elaboração, aplicação e avaliação do projeto de 

diagnóstico/intervenção e/ou atuação do residente nos territórios assistidos pelas escolas famílias 

e/ou nas estruturas das escolas. 
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3 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Mantenedora: Governo do Estado do Amapá 

 

Nome de Fantasia: GEA 

 

CNPJ: 00394577000125 

 

Instituição: Universidade do Estado do Amapá 

 

Nome de Fantasia: UEAP 

 

Esfera Administrativa: Estadual 

 

Categoria: Pública Estadual 

 

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 650–Centro. 

 

Cidade: Macapá/ UF: AP / CEP: 68.900-070.  Telefone: (96) 2101-0506. 

 

E-mail de contato: protocolo@ueap.edu.br 

 

Sítio: www.ueap.ap.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ueap.ap.gov.br/
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4 DADOS DO CURSO 

 

Denominação: Curso de Residência Multiprofissional em Ciências Agrárias e 

Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios amazônicos 

 

Área de conhecimento: Interdisciplinar (Agrárias e Meio Ambiente) 

 

Nível: Pós-GraduaçãoLato Sensu/Residência 

 

Modalidade: Presencial 

 

Habilitação: Residência Multiprofissional em desenvolvimento sustentável de territórios 

amazônicos 

 

Titulação: Especialista 

 

Carga Horária Parcial: 360 h 

 

Carga Horária Optativa: 30 h 

 

Carga Horária do Trabalho de Conclusão de Curso: 60 h 

 

Carga Horária de Residência: 1440 h 

 

Carga Horária Total: 1830 h 

 

Período de Integralização: mínimo de dois e máximo de quatro semestres 

 

Forma de Acesso: Processo Seletivo 

 

Número de Vagas: 10 – 30  
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Turno: Matutino, vespertino e noturno com periodicidade letiva semanal. 

 

 

5 JUSTIFICATIVAS 

 

5.1 FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Residência Multiprofissional em Ciências 

Agrárias e Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios amazônicos da UEAP 

obedece ao disposto na legislação pertinente, qual seja: 

 

• Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB); 

 

• Resolução CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007; 

 

• Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005; 

 

• Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, revogado pelo Decreto Lei nº 9.991 de 

2019; 

 

• Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006; 

 

• Manual do Programa Residência Profissional Agrícola da Secretaria de Agricultura 

Familiar e Cooperativismo/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SAF/MAPA; e 

 

• Portaria MAPA nº 193, de 16 de junho de 2020, e alterações pela portaria nº 35, de 10 

de fevereiro de 2021. 
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5.2 FUNDAMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

A luz da missão da Universidade do Estado do Amapá, “Promover o acesso ao 

conhecimento, estimulando a produção, integração e divulgação dos saberes, com a 

responsabilidade de formar cidadãos comprometidos com a ética, o desenvolvimento humano e 

sustentável dos recursos naturais, que possam contribuir para a geração de uma sociedade justa e 

democrática.” O Núcleo de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios de Extensão e Pesquisa 

(NUTEX) lançou o desafio aos docentes da UEAP para, em conjunto com outras Instituições de 

Ensino e Pesquisa, Instituições de Extensão Rural e Comunidades, em especial, as Escola família 

do Carvão (EFAC) e Escola Família do Macacoari (EFAM), equacionar modelos de otimização 

do impacto da formação especializada direcionada ao diagnósticos de problemas e proposta de 

soluções nos territórios atendidos pelas Escolas Famílias no Amapá e Pará. 

O NUTEX tem profunda e clara consciência da sua inserção e responsabilidade nos 

territórios comunitários, nesta designada era da globalização. Nela, a política, e sobretudo, a 

gestão direcionada à produção, trabalho, educação e patrimônio, em especial em regiões 

periféricas são nivelados até que percam suas particularidades, entretanto a iniciativa aqui 

relatada, visa ir de encontro ao bem comum, do ponto de vista global, e visa direcionar esforços 

para valorizar as particularidades das comunidades envolvidas no projeto, com construção 

coletiva, valorização de saberes locais e estímulo à produção com características próprias.  

A valorização crescente do patrimônio cultural, social e da produção local são alicerces 

para a continuidade das ações geradas no presente projeto. É certo que a globalização, em sua 

essência, objetiva unificar as formar de produção, simplificar as diversidades dos produtos e 

unificar as linhas de produção, sempre com uso de moldes pensados, desenvolvidos e construídos 

em grandes centros de pesquisa e/ou desenvolvimento de novos produtos. Afirmação esta que se 

aplica aos produtos agroextrativistas, em particular ao açaí. 

Fica cada vez mais claro que, tal como as políticas públicas, a economia e o patrimônio 

estão interligados, estes são pensados distantes da realidade das comunidades ribeirinhas. 

Portanto, para diagnosticar os problemas, identificar as potencialidades e propor soluções, e no 

futuro também políticas públicas, a equipe do N_UTEX propôs a elaboração do curso de 

especialização na modalidade residência multiprofissional com temas direcionados ao 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Amazônicos. O curso latu senso foi pensado para 
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compor um total de 390h de aulas teóricas, somadas as 1440h (9-21 meses) de vivências práticas 

dos residentes nos territórios amazônicos, para possibilitar a relação direta das comunidades com 

o profissional residente, com o objetivo de gerar propostas de soluções pensadas em conjunto, 

para permitir, ao final, a elaboração de produtos técnicos de interesse para os comunitários, à 

Academia e ao Estado.  

A adoção de métodos alternativos de aprendizagem e intervenção centrados no 

intercâmbio de saberes e na inserção efetiva de técnicos especializados em comunidades isoladas 

na Amazônia, por meio da participação no programa aqui planejado e a ser implementado nos 

próximos meses, irá tornar o processo de ensino capaz de apresentar soluções materializáveis na 

área de atuação dos futuros residentes. Tais métodos vão ao encontro da real filosofia de 

mobilidade e transferência de conhecimento acadêmico para os atores situados em comunidades 

periféricas ao sistema acadêmico/tecnológico. O NUTEX, adotou desde o início, métodos 

disruptivos de ensino e aprendizagem, em que ao estudante/residente é colocado o desafio de ser 

responsável na busca de soluções. Assim, o modelo da residência aqui proposta e que está a ser 

planejada visa atender em efetivo os problemas das comunidades com propostas práticas e 

aplicáveis de soluções tecnológicas e/ou tecnologias sociais. 

A sua estrutura está pensada de forma a servir também de veículo para realização de ações 

outras da Universidade do Estado do Amapá, oferecendo assim formação de alto nível e, ainda, a 

criação de redes de cooperação, troca de experiências e conhecimentos que, de certo, contribuirá 

para o desenvolvimento do pensamento crítico e estratégicos sobre as diversas áreas de atuação 

dos residentes, potenciando ações independentes,  inovadoras e sustentáveis de produção de base 

comunitária e demais tecnologias 
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6 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

O Amapá possui uma população estimada (IBGE, 2020) de 861.773 habitantes, 

distribuídos em 16 municípios, que somados equivalem a uma área de 142.453,7 Km², 

representando 3,70% da Região Norte e 1,67% de todo o território brasileiro. As cidades com 

maior número populacional no Estado são Macapá (Capital), com população estimada em 

512.907 habitantes, Santana, com 123.096, e Laranjal do Jari, com 51.362. 

Situado na Amazônia Oriental, o Amapá limita-se ao sul (pelo rio Amazonas) e a oeste 

(pelo rio Jarí) com o Estado do Pará, a leste com o Oceano Atlântico, ao Norte com a Guiana 

Francesa (pelo rio Oiapoque e Serra do Tumucumaque) e a noroeste com o Suriname (pela Serra 

do Tumucumaque). Possui 1.691 km de fronteira nacional e 707 km de estrangeira. É atravessado 

pela linha do Equador, sendo que sua área representa 3,71% da Região Norte e 1,68% da área 

nacional (PORTO, 2003, p. 21). 

Segundo, ainda, as informações do IBGE (2019), a renda média domiciliar per capta 

mensal no Estado do Amapá é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), que possui uma 

densidade demográfica de 4,69 - IBGE (2010) - habitantes por quilômetro quadrado. De acordo 

com as informações do Censo/IBGE, o Amapá possuiu o maior crescimento demográfico do País 

na última década, conforme demonstrado pela tabela a seguir: 

 

População em 

2000 

População em 

2010 

Crescimento (%) 

2000-2010 

 

 

     

Brasil 169.799.170 190.732.694 12,33  

     

Região Norte 12.900.704 15.865.678 22,98  

     

Amapá 477.032 668.689 40,18  

     

Tabela 3: Crescimento demográfico–Amapá–Norte–Brasil (2000-2010). 

Fonte: IBGE – CENSO 2010. 
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Porto (2005) destaca que o Amapá tem grande potencial para se destacar no comércio 

exterior como um polo de distribuição de bens industrializados via regime aduaneiro especial, ou 

de matérias para a região do Caribe. Para isso, são necessários investimentos em infraestrutura 

(principalmente na BR-156; na finalização da ponte sobre o Rio Oiapoque – que liga o Brasil à 

Guiana Francesa; na ampliação do aeroporto de Macapá; na efetivação da Estação Aduaneira 

Interior no município de Santana; e no apoio às atividades voltadas ao turismo), e se forem 

criadas condições de atração de novas empresas (fiscais creditícias e de mercado). 

 

 Área de referência 1991 2000 2010 

     

 Amapá 0,472 0,577 0,708 

     

 Região Norte 0,421 0,541 0,683 

     

 Brasil 0,493 0,612 0,727 

     

Tabela 4: Evolução do IDH–Amapá–Norte–Brasil (1991-2000-2010). 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Contudo, contrariamente às potencialidades identificadas, o Estado perpetua-se até o 

momento pelo escasso incentivo empresarial, sendo marcado pela economia do contracheque – 

termo que se refere à forte dependência do serviço público - e pelo comércio. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) foi criada através da Lei nº. 0969, de 31 de 

março de 2006, que autoriza a sua criação, e Lei nº. 0996, de 31 de maio de 2006, que a institui. 

É regida pelos instrumentos normativos: Estatuto; Projeto PolíticoPedagógico (PPP); Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); Regimento Geral; Projetos Pedagógicos de Cursos. 

A criação da UEAP veio como alternativa necessária ao processo de formação de 

profissionais de ensino superior a partir do seu foco central, que é potencializar a biodiversidade 

encontrada no estado, transformando-a em oportunidade de negócios; gerar riqueza e renda com 

o intuito de beneficiar as populações locais, mantendo níveis satisfatórios de conservação do 

meio ambiente. A UEAP surgiu como um instrumento para a promoção do desenvolvimento 

científico e tecnológico, que permite a geração e difusão de novos conhecimentos e tecnologias, 

visando à melhoria dos produtos naturais locais. 

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) é fruto de uma discussão ampla realizada 

na sociedade amapaense sobre a criação de mais uma instituição pública de ensino superior no 

estado do Amapá. Desde 1997, algumas iniciativas de criação de uma instituição pública de 

ensino superior vinham sendo efetivadas por parlamentares e por profissionais da educação. 

Tem como missão promover o acesso ao conhecimento estimulando a produção, 

integração e divulgação dos saberes, com a responsabilidade de formar cidadãos comprometidos 

com a ética, desenvolvimento humano e sustentável dos recursos naturais, que possam contribuir 

para a geração de uma sociedade justa e democrática. 

A oferta de cursos da UEAP deve atender à necessidade de qualificação de profissionais 

de nível superior para a realidade local, regional, nacional e internacional. Esta última, em 

especial, estabelecida a partir das relações de cooperação entre o Amapá e o Platô das Guianas. 

Isto significa dizer que além da universidade desempenhar um papel fundamental na educação 

estadual, poderá ser uma referência na região e na zona fronteiriça. Com base nas necessidades de 

mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento local, situam-se os cursos das áreas de 

engenharia e tecnologia. De outra ordem, não se trata de instituição com perfil único e 

especializado, por isso a UEAP também oferta cursos em outras as áreas do conhecimento, 

destacando-se as licenciaturas voltadas às necessidades do setor da educação. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Projeto_Pol%C3%ADtico_Pedag%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Projeto_Pol%C3%ADtico_Pedag%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
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8 OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Curso de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Residência Multiprofissional em 

Ciências Agrárias e Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios 

amazônicos tem como objetivo geral qualificar pessoal de nível superior para função gerencial, 

com vistas a atuar de maneira efetiva, transparente, participativa e sustentável na gestão dos 

recursos/ativos naturais, culturais e humanos associados aos territórios amazônicos e suas 

transversalidades.   

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Disseminar uma visão sistêmica, estratégica e integrada da valorização 

recursos/ativos naturais, culturais e humanos associados aos territórios amazônicos; 

• Elevar os padrões de eficiência, eficácia e efetividade da gestão dos recursos/ativos 

naturais, culturais e humanos associados aos territórios amazônicos, com vistas a promover um 

modelo de desenvolvimento sustentável e que atenda às demandas da sociedade; 

• Desenvolver a capacidade de gerenciar pessoas, centrada no desenvolvimento de 

equipes, na comunicação interpessoal e no espírito de liderança, com foco na participação e na 

gestão do desempenho, sempre com vistas a valorização do conhecimento local e suas 

tecnologias sociais; 

• Disseminar a importância de gerenciar recursos de acordo com os preceitos legais que 

regulam o uso da biodiversidade, com ética e responsabilidade socioambiental;Planejar e 

coordenar projetos inovadores para o correto uso e/ou valorização dos recursos/ativos naturais, 

culturais e humanos associados aos territórios amazônicos e seus produtos e serviços associados, 

considerando as tendências e transformações na bioeconomia; e 

• Elaborar e gerenciar, de forma efetiva, políticas, programas e projetos voltados aos 

recursos/ativos naturais, culturais e humanos associados aos territórios amazônicos. 
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9 PÚBLICO-ALVO 

 

Portadores de diplomas de graduação, emitidos por entidades reconhecidas pelo6MEC, 

que atuem nas áreas das Ciências agrárias, humanas, sociais aplicadas e/ou educação. No 

contexto da Bioeconomia e valorização dos povos tradicionais, inclui-se nesse público-alvo o 

conjunto de profissionais de atuem nas escolas famílias. 

Desta maneira, o programa de residência visa qualificar profissionalmente jovens recém-

formados dos cursos de agrárias, humanidades e sociais aplicadas, em especial, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, e demais engenharias afins, somados 

aos egressos de Pedagogia, e demais cursos de formação de professores, bem como design e 

outros cursos de sociais aplicadas, da Universidade do Estado do Amapá e outras IES, que 

tenham no máximo três anos de formado na data da inscrição. 

 

 

10 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

 O especialista egresso deste curso estará apto a atuar como um agente transformador da 

realidade dos territórios amazônicos e suas transversalidades, promovendo a melhoria e a 

inovação em processos de instituições comunitárias organizadas, ou promovendo sua 

organização.  

 Para tanto, deverá ser capaz de gerenciar adequadamente ações, projetos, programas e 

políticas públicas, utilizando critérios de eficiência, eficácia e efetividade, norteado pelos 

princípios do desenvolvimento sustentável, utilizando senso crítico, criatividade, atitude ética e 

capacidade de adaptação a diferentes cenários e contextos. Assim, ao final do curso, o egresso 

estará apto a: 

• Compreender a amplitude das atividades nos territórios amazônicos; 

• Pesquisar, identificar, definir, caracterizar, realizar análises estratégicas e solucionar 

problemas inerentes às comunidades tradicionais, gerando propostas que contribuam para os 

processos e a gestão sustentável e integral dos territórios amazônicos e seus povos; e 
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• Contribuir para a formulação, implementação, condução e avaliação de políticas 

públicas, desenvolvimento de produtos, processos e serviços comunitários e formação 

colaborativa. 

 

 

11 CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

 

Tendo como foco a equidade, a competitividade econômica e a geração de novas 

tecnologias e procurando responder de forma ágil e eficaz às demandas crescentes por formação 

profissional, por difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos 

produtivos locais, a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) busca ampliar a oferta de 

formação profissional e tecnológica, melhorar a qualidade do ensino, incrementar a integração 

com a comunidade e consolidar sua marca, levando em consideração valores como a educação de 

qualidade como bem público, a formação crítica do indivíduo, a gestão democrática e 

participativa, o respeito à diversidade, a inovação, o empreendedorismo e o cooperativismo, o 

desenvolvimento sustentável e a otimização de recursos naturais. 

Para concretização das ambições acima relatadas, foram realizadas reuniões entre os 

docentes da UEAP que atuam em comunidades tradicionais ou com as áreas de ciências agrárias, 

humanas e sociais aplicadas. Assim, iniciamos o planejamento do curso em novembro de 2021, 

com a reunião de docentes da UEAP, vinculados aos cursos de engenharia agrícola, engenharia 

florestal, engenharia de pesca, engenharia química, pedagogia, engenharia de produção, química 

e filosofia.  Na presente reunião, foram apresentadas as diretrizes, o fundamento legal e as 

propostas da Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 

Amazônicos. Bem como, foram definidas a distribuição de carga horária, prazo de titulação, 

formações aceitas para residência e outros pontos gerais para o desenho do Projeto Político-

pedagógico do Curso. Foi também designada a Divisão de Pós-graduação como a responsável por 

sistematizar e elaborar o PPC do curso, uma vez identificada sua ampla interdisciplinaridade e a 

dificuldade em vincular o novo curso a um curso de graduação da UEAP.  

A concepção do curso está relacionada à demanda por parte das comunidades tradicionais, 

por meio das Escolas Famílias em dispor de pessoal técnico para atuar no diagnóstico dos 

problemas e propositura de soluções, com competências e conhecimentos somente adquiridos 
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pela vivência nestas comunidades. Para assim, atuar de forma integrativa frente à complexidade 

dos novos arranjos comunitários, à dinamicidade das inovações requeridas na bioeconomia.  

O curso prevê a oferta de até 30 (trinta) vagas a cada edição. Considerando as 

peculiaridades do processo seletivo do curso, poderá haver remanejamento desse número de 

vagas em função da falta de candidatos. 

 

 

12 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Residência Multiprofissional em Ciências 

Agrárias e Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios amazônicos será 

coordenado por um docente da Universidade do Estado do Amapá, cuja formação seja na área do 

curso ou área afim. O professor coordenador deverá ser servidor efetivo, estar em exercício no 

campus Macapá, possuir titulação mínima de mestre, estar em regime de trabalho de 40hou 

dedicação exclusiva e ministrar ao menos uma disciplina neste curso. 

 

O coordenador de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Residência Multiprofissional 

em Ciências Agrárias e Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios 

amazônicos terá as seguintes atribuições: 

I. Presidir o Colegiado do Curso; 

II.  Coordenar as atividades didáticas e administrativas do curso; 

III. Acompanhar o processo de seleção, que ficará sob a responsabilidade de comissão 

própria; 

IV. Enviar os documentos individuais dos alunos, requeridos no edital de seleção à 

Coordenação de Registro Acadêmico do campus, imediatamente após o processo de seleção; 

V. Acompanhar, como responsável direto, o cumprimento dos prazos de entrega dos 

documentos de registro de frequência e rendimento escolar das disciplinas, bem como dos 

trabalhos de conclusão de curso para avaliação da banca examinadora, quando for o caso; 

VI. Realizar reunião com os discentes, no início das aulas, para apresentação do curso e 

suas normas, além de apresentar este regulamento para os mesmos; 
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VII. Realizar reuniões periódicas com o colegiado do curso, para análise do andamento 

dos trabalhos realizados no curso; 

VIII. Coordenar o processo de defesa dos trabalhos de conclusão de curso, e aprovar a 

indicação dos nomes dos integrantes da banca examinadora, encaminhada pelo orientador do 

trabalho de conclusão de curso; 

IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos necessários para a emissão dos 

certificados de conclusão de curso pela UEAP; 

X. Conhecer integralmente o projeto pedagógico do Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu e suas eventuais atualizações; 

XI. Propor adequações ao projeto do curso, sempre que necessário; 

XII. Propor o quadro de recursos humanos e materiais necessários para a adequada 

execução do projeto do curso; 

XIII. Acompanhar o desenvolvimento do curso, responsabilizando-se pelo cumprimento 

do cronograma e da entrega dos planos de ensino pelos docentes; 

XIV. Apresentar aos discentes a relação de professores orientadores e suas respectivas 

linhas de pesquisa; 

XV. Emitir parecer sobre os pedidos de aproveitamento de estudos, mediante análise dos 

programas apresentados pelos requerentes, de acordo com este Regulamento;  

XVI. Deliberar sobre as solicitações discentes para a realização de provas presenciais em 

segunda chamada; 

XVII. Constituir banca para a revisão de provas quando necessário;  

XVIII. Encaminhar à Coordenação de Registro Acadêmico deste campus: 

a) os diários de classe das disciplinas, conforme modelo institucional, devidamente 

preenchidos e assinados (ou o diário eletrônico quando aplicável) pelos professores responsáveis, 

até no máximo 10 (dez) dias úteis após o encerramento das respectivas aulas; e 

b) Atas e avaliações dos trabalhos de conclusão de curso. 

     XIX. Encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa as solicitações de pagamentos nos casos   

pertinentes, para as providências necessárias; 2

1 

 

  

XX. Aplicar os formulários de avaliação do curso, conforme as normas estabelecidas 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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13 CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

A carga horária do curso está organizada da seguinte maneira: 

 

ORGANIZAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES 

C.H. 

Relógio 

 

 

   

Eixo comum (Sociologia e humanidades; Economia solidária; 

Desenvolvimento sustentável; Organização comunitária e Empreendedorismo de 

base comunitária; e Métodos científicos aplicados). 

150 

 

Eixo específico I – Ciências agrárias (Manejo 

florestal/Aquicultura/Biologia pesqueira; Economia dos produtos do Rio e da 

Floresta; Controle de qualidade de produtos e processos de base comunitária; 

Gestão de arranjos produtivos locais) 

150 

 

Eixo específico II – Ciências humanas e sociais aplicadas (Pedagogia da 

Alternância; Modelos alternativos de ensino-aprendizagem; Gestão escolar; 

Administração comunitária) 

150 

 

Trabalho de conclusão de curso de Residência – Diagnóstico, intervenção 

e/ou atuação em demandas das comunidades tradicionais 
60 

 

Total de componentes curriculares obrigatórios 360  

Componentes curriculares optativos 
30 

 

Carga horária Teórico-prática do curso 
390 

 

Carga horária de residência e vivência prática 1440  

Carga horária total do curso 1830  

 

O curso é composto por quatro espécies de componentes curriculares, quais sejam: 

componentes curriculares obrigatórios (1), divididos em um eixo comum e dois eixos específicos; 

componentes curriculares optativos (2); um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (3); e 

Residência e vivência prática nos territórios (4). O curso possui carga horária de 360 horas 

presenciais em componentes teórico-práticos obrigatórios, carga horária total de 30 horas 
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presenciais em componentes teórico-práticos optativos, carga horária de 60 horas dedicadas à 

elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso e 1440 horas obrigatórias dedicadas a 

residência e vivência prática nos territórios. 

 

 

14 PERÍODO E TURNO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O curso tem periodicidade semestral, com previsão para conclusão mínima de dois e 

máxima de quatro semestres. O período de realização do curso compreende a oferta das 

disciplinas obrigatórias e optativas. 

As aulas serão ministradas em período diurno e noturno, de forma modular durante a 

semana e/ou nos dias de sextas-feiras, sábados e domingos. 

O prazo final para realização do trabalho de conclusão de curso, apresentação e entrega da 

versão final corrigida não ultrapassará o quarto semestre do curso. 

 

 

15 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Residência Multiprofissional em Ciências 

Agrárias e Humanidades para o desenvolvimento sustentável de territórios amazônicos foi 

organizado, em seus componentes curriculares, em dois módulos obrigatórios e um terceiro 

módulo contemplando componentes curriculares optativos. No Módulo I, intitulado Eixo comum, 

são abordados conteúdos introdutórios, porém fundamentais para a formação do especialista, e 

atenderá a todos os ingressos. O Módulo II, denominado Eixo específico I ou II, foi concebido 

para instrumentalizar o cursista com tecnologias específicas de sua área de atuação para a maior 

efetividade das tarefas de gerenciamento, todavia será admitido que um cursista com 

projeto/programa de residência peculiar curse disciplinas em ambos os eixos, não perfazendo ao 

final do seu curso mais que a carga horária total do curso. 

 



 
20 

 

Considerando outras peculiaridades do público-alvo e o intuito de agregar maior valor aos 

participantes, foi também previsto um terceiro módulo em caráter optativo.  

 

16 FLUXO DE DISCIPLINAS 

 

MÓDULO I: Eixo comum 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Territórios Amazônicos: fundamentos humanos, 

socioculturais e políticos 

30 RDS 01 

Fundamentos de Economia solidária 30 RDS 02 

Fundamentos do Desenvolvimento sustentável 30 RDS 03 

Empreendedorismo aplicado à Bioeconomia 30 RDS 04 

Pensamento científico aplicado 30 RDS 05 

MÓDULO II: Eixo específico I – Ciências agrárias 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Manejo florestal em bases sustentáveis 30 RDS 06 

Aquicultura, pesca e beneficiamento 30 RDS 07 

Economia dos produtos do Rio e da Floresta 30 RDS 08 

Controle de qualidade de produtos e processos  30 RDS 09 

Gestão de arranjos produtivos locais 15 RDS 10 

Geoprocessamento aplicado ao agroextrativismo 15 RDS 11 

MÓDULO II: Eixo específico II – Ciências 

humanas e sociais aplicadas 

  

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Modelos alternativos de ensino-aprendizagem 30 RDS 12 

Gestão escolar e escolas famílias 30 RDS 13 

Tecnologias sociais e economia dos saberes 30 RDS 14 

História e memória 30 RDS 15 

Desenvolvimento e Administração comunitária 30 RDS 16 

Módulo I e II totalizam 300 h 
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MÓDULO III: Optativo 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Tópicos avançados em desenvolvimento sustentável 

de territórios amazônicos I 

15 RDS 17 

Tópicos avançados em desenvolvimento sustentável 

de territórios amazônicos II 

15 RDS 18 

Módulo III totaliza 30 h 

Trabalho de conclusão de curso 60 RDS 19 

Residência e vivência (prática profissional) 1440 RDS 20 

Carga horária total do curso 1830h 

 

DRO 

Estrutura curricular do curso 

Componente Carga horária  

Componentes Curriculares Obrigatórios 360  

Componentes Curriculares Optativos 30  

Residência e vivência de prática profissional 1440  

TOTAL 1830  

 SINTÉ 

 

TI 

17 EMENTAS E REFERÊNCIAS 

MÓDULO I: Eixo comum 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Territórios Amazônicos: fundamentos humanos, 

socioculturais e políticos 

30 RDS 01 

Ementa 

Explorar os conceitos básicos e centrais da Sociologia e sua relação com o trabalho e as formas 

de desenvolvimento na Amazônia; Desenvolver o estudo introdutório de temas sobre Indivíduo 
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e Sociedade, Ética e Trabalho, Responsabilidade Social, Ambiental e Legislação Ambiental na 

Amazônia.   

Referências 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Introdução às ciências sociais. Papirus Editora, 2002. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Meio ambiente e ciências humanas. Annablume, 2005. 

CHIZZOTTI, Antonio. As ciências humanas e as ciências da educação. Revista e-Curriculum, 

v. 14, n. 4, p. 1556-1575, 2016. 

DE SALLES OLIVEIRA, Paulo. Metodologia das ciências humanas. Unesp, 1998. 

Fundamentos de Economia solidária 30 RDS 02 

Ementa 

Discutir sobre a Economia social e solidária: história e evolução conceitual, análise das 

diferentes correntes e tendências. Empreendimentos econômicos solidários: principais formas e 

características. A construção da economia solidária no Brasil: o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária e a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Fomento e incubação de  

empreendimentos econômicos solidários: metodologias pedagógicas e entidades mediadoras. 

Sustentabilidade e viabilidade dos empreendimentos econômicos solidários. Estudos de caso. 

Referências 

ATLAS da economia solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE, SENAES, 2006. 

BENINI, E. et al (Orgs.). Gestão pública e sociedade: fundamentos e políticas públicas de 

economia solidária (volume II). São Paulo: Outras Expressões, 2012. 

CATTANI, A. D.; LAVILLE, J. L.; HESPANHA, P. (Orgs.). Dicionário internacional da outra 

economia. Coimbra: Altamira, 2009. 

FRANÇA FILHO, G.C.; LAVILLE, J.; MEDEIROS, A.; MAGNEM, J.P. (Orgs.). Ação 

Pública e Economia Solidária: Uma Perspectiva Internacional. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2006.  

GAIGER, L. I. G. (Org.). Sentidos e experiências da economia solidária no Brasil. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

HECKERT, S. Cooperativismo Popular: reflexões e perspectivas. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2003. 

SANTOS, B.S. (Org.).Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Ed. Perseu Abramo, 2002.  

SINGER, P.; SOUZA, A. R. A Economia Solidária no Brasil: A autogestão como resposta ao 
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desemprego. São Paulo: Contexto, 2000. 

VALLE, R. Autogestão: o que fazer quando as fábricas fecham? Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 2002. 

Fundamentos do Desenvolvimento sustentável 30 RDS 03 

Ementa 

Histórico do Desenvolvimento Sustentável. Explorar os objetivos de desenvolvimento 

sustentável da ONU como norteadores das discussões referentes à inovação verde e de impacto. 

Contextualizando o conceito de ecossistema, ancorado na teoria da hélice quíntupla que 

compreende a conexão entre instituições governamentais, academia, indústria, investidores e 

sociedade, além de acrescentar o ambiente natural promovendo uma estrutura analítica, onde o 

conhecimento e a inovação, estão conectados com o meio ambiente. O equilíbrio sustentável 

entre os caminhos do desenvolvimento, da sociedade e da economia, é essencial para o 

progresso das civilizações humanas futuras. 

Referências 

PUTNAM, Robert D; LEONARDI, Robert; NANETTI, Raffaella. Comunidade e democracia: a 

experiência da Itália moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2002. 257 p.; ISBN 

8522502102 (broch.)   

 SANTOS, M. SILVEIRA, M. L. O Brasil: territórios e sociedade no início do século XXI. 6° 

Edição, Rio de Janeiro: Record, 2004.  

SACHS, Ignacy. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo: Vértice, 1986. 

224p. ((Vértice sul ;1)) ISBN 8585068124 (broch.). 

Empreendedorismo aplicado à Bioeconomia 30 RDS 04 

Ementa 

Compreender o conceito do novo modelo de produção baseado na oferta de soluções 

sustentáveis com o objetivo de criar relações mais harmônicas entre o desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio ambiente. Fomentando negócios de impactos que buscam 

aliar os recursos naturais e os sistemas biológicos a novas tecnologias, possibilitando a criação 

de soluções mais sustentáveis que gerem impactos positivos não apenas na natureza, como 

também nas comunidades envolvidas e na sociedade como um todo. 

Referências 

BERTALANFFY, L. V. Teoria Geral dos Sistemas: fundamentos, desenvolvimento e 
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aplicações. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 360 ISBN 9788532636904. 

BROWN, J. H. et al. Macroecologymeetsmacroeconomics: resourcescarcityand global 

sustainability. EcologicalEngineering, v. In Press, 2013. 

BUGGE, M. M., HANSEN, T., KLITKOU, A. What is the Bioeconomy? A review of the 

literature. Sustainability, v. 8, p. 691-713, 2016. 

BURKETT, P. Marxism and Ecological Economics: toward a red and green political economy. 

Boston: Brill, 2006. 368 ISBN 90-04-14810-8. 

BUSERUP, E. The conditions of Agricultural Growth: the economics of agrarian change under 

population pressure. London: George Allen &Unwin LTD, 1965. 

CECHIN, A. D. Georgescu-Roegen e o desenvolvimento sustentável: diálogo ou anátema? 

2008. 208 (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

COMMON, M.; STAGL, S. Ecological Economics: an introduction. New York: Cambridge 

University Press, 2005. 594 ISBN 0-511-12938-6. 

CORNING, P. A.; KLINE, S. J. Thermodynamics, information and life revisited, Part II: 

'Thermoeconomics' and 'control information'. Systems Research and Behavioral Science, v. 15, 

n. 6, p. 453-482, Nov-Dec 1998a. ISSN 1092-7026. Disponível em: <<Go to 

ISI>://WOS:000077986900002 >. 

______. Thermodynamics, informationandliferevisited. Part I: 'To be or entropy'. Systems 

Research and Behavioral Science, v. 15, n. 4, p. 273-295, Jul-Aug 1998b. ISSN 1092-7026. 

Disponível em: <<Go to ISI>://WOS:000075597300001 >. 

DALY, H. E.; FARLEY, J. EcologicalEconomics: principlesandapplications. 2nd. Washington: 

Island Press, 2011. 

DUCHIN, F. et al. The future of the environment: ecological economics and technological 

change. Oxford: Oxford University Press, 1994. 

FABER, M.; MANSTETTEN, R. Philosophical basics of ecology and economy. New York: 

Routledge, 2010. ISBN 0-415-49455-9. 

FARRELL, K. N.; MAYUMI, K. Time horizons and electricity futures: An application of 

Nicholas Georgescu-Roegen's general theory of economic production. Energy, v. 34, n. 3, p. 

301-307, Mar 2009. ISSN 0360-5442. Disponível em: <<Go to ISI>://WOS:000264920800012 

>. 
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FOXON, T. J. et al. Towards a new complexity economics for sustainability. Cambridge 

Journal of Economics, v. 37, n. 1, p. 187-208, Jan 2013. ISSN 0309-166X. Disponível em: 

<<Go to ISI>://WOS:000313615400009 >. 

Pensamento científico aplicado 30 RDS 05 

Ementa 

Compreender os modelos metodológicos referentes à metodologia científica, Princípios Básicos 

de Experimentação; Metodologias de Delineamento Experimental; Testes de Comparação de 

Médias; Teste de hipóteses; Experimentos fatoriais. Introduzir as metodologias aplicadas à 

exploração do mercado e plano de negócio. 

Referências 

BARROS, A. J. P.; LEHEFELD, N. A. S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1990. 

BARROS, A. J. P.; LEHEFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São 

Paulo: McGraw-Hill, 1986. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 

OCDE. Manual Frascati. Medição de atividades científicas e tecnológicas. Brasília: CNPq, 

1978. 

CECCONELLO, ANTONIO RENATO; AJZENTAL, ALBERTO. A construção do plano de 

negócio. Saraiva Educação SA, 2017. 

MÓDULO II: Eixo específico I – Ciências agrárias 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Manejo florestal em bases sustentáveis 30 RDS 06 

Ementa 

Métodos e processos de amostragem. Planejamento de inventários florestais. Regulação da 

produção florestal: conceito de normalidade. Análise quantitativa e qualitativa de comunidades 

vegetais. Técnicas de agrupamento e classificação florística e gradientes ambientais. 

Modelagem em regressão. Serviços ambientais: conceito e histórico. Interação clima-vida. 

Serviço ambiental da floresta. Panorama dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). 

Ferramentas de pesquisa para apoiar Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Referências 

CAMPOS, J.C. e LEITE, H.G. Mensuraçãoflorestal. 4ª edição. Viçosa: UFV, 2005, 548p.  
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SOUZA, A.L. e SOARES, C.P.B. Florestasnativas: estrutura, dinâmica e manejo. 1ª edição. 

Viçosa: UFV, 2013, 322p. 

FIGUEIREDO, E.O.; BRAZ, E.M.; D´OLIVEIRA, M.V.N. Manejo de Precisão em Florestas 

Tropicais: Modelo Digital de Exploração Florestal. 2ª edição. EMBRAPA, 2008, 183p.  

SCOLFORO, J. R. S. Manejo Florestal. UFLA/FAEPE, 1998, 443p. 

WILSON M.A.; BOUMANS R.M.J. A typology for the classification, description and valuation 

of ecosystem functions, goods and services. EcologicalEconomics, v.41, p.393-408. 2002.  

TURETTA, A.; PRADO, R. B.; Schuler, A. E. Serviços Ambientais no Brasil: do conceito à 

prática. In: PRADO, R. B.; TURETTA, A. P.; ANDRADE, A. G. Manejo e Conservação do 

Solo e da Água no Contexto das Mudanças Ambientais. Embrapa Solos: Rio de Janeiro, p. 239-

253. 2010. 

WUNDER, S.; WERTZ-KANOUNNIKOFF, S. Payment for Ecosystems Services: A New 

Way ofConservingBiodiversity in Forests. Journal of SustainableForestry, 2009. p. 28.  

YOUNG, C. E. F.; BAKKER, L. B. D. Instrumentos econômicos e pagamentos por serviços 

ambientais no Brasil. In: Forest Trends (Ed.). Incentivos Econômicos para Serviços 

Ecossistêmicos no Brasil. Rio de Janeiro: Forest Trends, 2015. p.33-56. 

Aquicultura, pesca e beneficiamento 30 RDS 07 

Ementa 

Histórico e panorama geral da Aquicultura, pesca e beneficiamento no Brasil e no mundo. 

Principais sistemas e estruturas de cultivo, noções básicas de qualidade de água, fisiologia, 

nutrição, reprodução, genética, processamento pós-colheita e doenças mais comuns de peixes e 

pescados cultivados ou capturados. Aspectos sobre a biologia; desenvolvimento e 

comportamento de peixes; legislação aquícola vigente no Brasil. 

Referências 

TIAGO, Glaucio Gonçalves. Aquicultura, meio ambiente e legislação. Annablume, 2002. 

SILVA, Mariana Silveira Guerra Moura; LOSEKANN, M. E.; HISANO, Hamilton. 

Aquicultura: manejo e aproveitamento de efluentes. 2013. 

KATO, HC de A. et al. Desenvolvimento sustentável da pesca. 2018. 

ESTEVES, E. Tecnologia de produtos de origem animal: produtos da pesca e aquicultura. 2014. 

Economia dos produtos do Rio e da Floresta 30 RDS 08 

Ementa 
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Localização das escolas de pensamento e temáticas discutidas nas disciplinas do curso. 

Introdução à ciência econômica. Oferta e procura de produtos florestais. Setor florestal.  

Contabilidade da atividade florestal: custos de produção. Formação da renda na atividade 

florestal. Análise econômica de investimentos florestais. Avaliação econômica florestal e do 

meio ambiente. Abordando a importância dos Produtos da Floresta (Madeireiros, Não-

Madeireiros)  comércio brasileiro apresentando os principais produtos, produção e valor bruto 

da produção brasileira.  Cadeia produtiva - Estabelecimento do fluxograma de alguns dos 

principais produtos. Comercialização dos produtos - Margens e Markups de comercialização 

Referências 

BENTLEY, W. R. et. al., Forestry handbook. Second Edition. New York : Karl F. Wekger ED, 

1984. 

CAMPBELL, J. Y. & TEWARI, D. D., Increased development of non-timber forest products in 

India: some issues and concerns. In: Unasylva, 47(187): 26-31. 1996. 

CHERKASOV, A., Classification of non-timber resources in the USSR. In: Acta Bot. Fennica, 

136: 3-5. Helsinki. 1988. 

LINTU, L., Marketing non-wood forest products in developing countries. In: Unasylva, 

46(183): 

37-41. 1995. 

MAY, P., Building institutions and markets for non-wood forest products from Brazilian 

Amazon. 

In: Unasylva, 42 (165): 9-16. 1991. 

MENDELSON, R. O. et al., The economic value of managing the açaí palm (Euterpe oleracea 

Mart.) in the floodplains of the Amazon estuary, Pará, Brazil. In: Forest Ecology and 

Management, 87: 163-173. 1996. 

MOK, S. T., Production and promotion of non-wood forest products. In: 10º CONGRÈS 

FORESTIER MONDIAL, Revue Forestière Française, Hors série nº 6. Anais. Paris. P. 103- 

111. 1991. 

Controle de qualidade de produtos e processos  30 RDS 09 

Ementa 

Evolução da qualidade. Definições em controle de qualidade. Normas nacionais e internacionais 

de qualidade. Apresentação das principais ferramentas para implantação de sistemas de controle 
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de qualidade. Conhecer: organização, planejamento, implantação e avaliação de programas de 

controle de qualidade na agroindústria alimentar. Conhecer o uso da estatística no controle de 

qualidade; sistemas de CQ. Avaliação de um CQ de qualidade de uma agroindústria alimentar. 

Noções de amostragem. 

Referências 

RTOLINO, Marco Túlio. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia ênfase na 

segurança dos alimentos. Porto Alegre ArtMed 2011 1 recurso online 

O'HANLON, Tim. Auditoria de qualidade. 2. São Paulo Saraiva 2009 1 recurso online 

YSHIKAWA, Kaoru. Controle de qualidade total: à maneira japonesa. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1995. 221 p. ISBN 8570017898 

Gestão de arranjos produtivos locais 15 RDS 10 

Ementa 

Discutir o que são arranjos produtivos locais, suas características, perspectivas conceituais e sua 

relação com a gestão dos recursos naturais, formas e instrumentos de intervenção que possam 

contribuir para a formatação de políticas voltadas para o desenvolvimento regional e local. 

Apresentar os estudos de caso e de experiências concretas em aglomerações produtivas e/ou 

arranjos produtivos locais voltados para os territórios do Estado do Amapá.  

Referências 

CASSIOLATO, J.E., LASTRES, H., SZAPIRO, M. Arranjos e Sistemas Produtivos Locais e 

Proposições de  Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, Seminário Local 

Clusters, Innovation Systems  andSustainedCompetitiveness, IE-BNDES, Nota Técnica 5, Rio 

de Janeiro, 2000.  

CARVALHO, A. C. A. Economia dos produtos florestais não madeireiros no  estado do 

Amapá: sustentabilidade e desenvolvimento endógeno. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos,  Belém, 2010. 

COSTA, F. A. Corporação e economia local: uma análise usando Contas Sociais Alfa (CSa) do 

programa de investimentos da CVRD no Sudeste Paraense (2004-2010). Nova Economia, v. 18, 

n. 2, 2008a. 

BRITO, J. & ALBAGLI, S. Glossário de arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. 

Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), Rio de Janeiro, 

2003. 
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SUZIGAN, W., Furtado, J., Garcia, R., Sampaio, S. Sistemas Locais de Produção: 

mapeamento, tipologia e sugestões de políticas. XXXI Encontro Nacional de Economia da 

ANPEC. Porto Seguro, 10-12 de dezembro de 2003. 

Geoprocessamento aplicado ao agroextrativismo 15 RDS 11 

Ementa 

Noções de Cartografia e Geodésia: Projeções Cartográficas, sistemas de coordenadas 

e aquisição de dados por sensores GNSS; Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de 

Imagens: espectroeletromagnético, plataformas e sensores, Correções Geométricas, Correções 

Radiométricas, Índices de Vegetação, Classificação Supervisionada e não supervisionada, 

Fusão de Imagens, Séries Temporais de imagens, Modelo Numérico de Terreno, métodos de 

interpolação, Introdução em Sensores remotos ativos: LIDAR e RADAR; Introdução à 

Fotogrametria e Fotointerpretação: uso de plataformas tripuladas e não tripuladas para a 

aquisição de fotografias aéreas para mapeamento; Sistemas de Informações Geográficas (SIG): 

Componentes de um SIG, banco de dados espaciais e de atributos; sistema de análise 

geográfica; sistema de processamento de imagens, ferramentas e operações analíticas; 

Aplicações e abordagens para avaliação e análise ambiental. 

Referências 

BORROUGH, P. (1998), Principles of geography information systems for land resources 

assessment. Oxford: Clarendon Press. GONZALEZ, R.C., WOODS, R.E. (2000), 

Processamento de imagens digitais, 509 p., E. Blucher. JENSEN, J.R. (2009), Sensoriamento 

Remoto do Ambiente: Uma Perspectiva em Recursos Terrestres, 1ª Ed. 672 p., Parêntese 

Editora. MOREIRA, M.A., (2012) Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de 

Aplicação, Editora UFV, 4a edição. NOVO, E.M.L.M. (2010) Sensoriamento Remoto: 

Princípios e Aplicações – Editora Edgar Blucher Ltda. RICHARDS, J.A., JIA, X. (2005), 

Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction, 4ª Ed., 439 p., Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg. SCHOWENGERDT, R.A. (2007), Remote Sensing: Models and Methods 

for Image Processing, 3ª Ed., 515 p., Academic Press. WOLF, P.R., DEWITT, B.Q. (2000), 

Elements of Photogrammetry with Applications in GIS, 3ª Ed., 624 p, .Mc-Graw-Hill. 

MÓDULO II: Eixo específico II – Ciências 

humanas e sociais aplicadas 

  

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 
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Políticas Públicas e Meio Ambiente 30 RDS 12 

Ementa 

Introdução dos conceitos sobre Políticas Públicas e Meio Ambiente; A chegada da pedagogia da 

alternância no Brasil; a proposta formativa da pedagogia da alternância; os CEFFAS e o 

desenvolvimento do meio; desafios e perspectivas da atuação das EFAs no cenário atual. 

Referências 

BEGNAMI, João Batista; DE BURGHGRAVE, Thierry. Pedagogia da alternância e 

sustentabilidade. Embrapa Ed, 2013. 

PECCATIELLO, Ana Flávia Oliveira. Políticas públicas ambientais no Brasil: da administração 

dos recursos naturais (1930) à criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(2000). Desenvolvimento e Meio ambiente, v. 24, 2011. 

COSTA, Adriano Borges. Tecnologia social & políticas públicas. Instituto Pólis; Fundação 

Banco do Brasil, 2013. 

Gestão escolar e escolas famílias 30 RDS 13 

Ementa 

Bases históricas e evolução das teorias administrativas. Relação da Administração com o 

sistema capitalista. Os princípios fundamentais do processo da escolarização moderna. Funções 

e perfil do Gestor Escolar no contexto atual. Sistema de organização e gestão escolar 

participativa. EFAs e modelos de gestão inovador. 

Referências 

GADOTTI, Moacir. A Escola Cidadã. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1992 

PARO, Vitor. A Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática, 1997 

SILVA, Rinalva Cassino da (org.) Educação para o Século XXI: dilemas e perspectivas. 

Piracicaba: Unimep/ANPAE, 1999 

NÓVOA, Antonio. (org.) As organizações escolares em análise. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

Tecnologias sociais e economia dos saberes 30 RDS 14 

Ementa 

Tecnologia Social: conceitos e debates. Tecnologia Social e Tecnologia Convencional. 

Tecnologia Social no Brasil e no Mundo. Relevância Social e Investimento em Tecnologia 

Social. Diversidade social, ambiental, cultural e Tecnologia Social limites, entraves e avanços. 

Referências 
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ALTVATER, Elmar. O Fim do capitalismo como o conhecemos.Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2010. 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Tecnologia Social: uma estratégia para o 

desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2004. 

VARANDA, Ana Paula & BOCAYUVA, Pedro Cláudio. Tecnologia Social, Autogestão e 

Economia Solidária. Rio de Janeiro: FASE. UFRJ, 2009. 

História e memória 30 RDS 15 

Ementa 

Apresentar alguns conceitos teórico-críticos dos estudos da memória social e da produção 

compartilhada de memórias e histórias de vida; Apresentar e debater conceitos como 

“tecnologias sociais da memória”, inteligência coletiva, cidades inteligentes, produção 

compartilhada de conhecimento e “iconomia” a partir das relações entre a universidade, a 

sociedade civil (comunidades periféricas, escolas, ONGs), o Estado e o mercado, examinando o 

surgimento de circuitos de criação e destruição de valor social nos saberes e nas experiências 

cotidianas das pessoas comuns e, de modo geral, nos espaços de cidadania e emancipação 

identificados com a esfera do “commons”; Refletir sobre questões relativas aos usos do passado 

e da memória com a finalidade de ativar a construção de espaços digitais de memória; 

- Refletir sobre os processos da cultura e da memória social que têm produzido conhecimentos 

mobilizadores dos recursos tecnológicos em narrativas e/ou a partir de fontes digitais; 

- Propiciar a aproximação a paradigmas e propostas emergentes tais como web 2.0, educação 

5.0, blockchain e metaversos como espaços abertos à produção em rede, uso de mídias sociais, 

inovação na criação de narrativas digitais e em vários formatos audiovisuais, do “storytelling” à 

história digital oral, bancos de histórias, construção de plataformas colaborativas, cartografias 

digitais, de big data, etc; Possibilitar a criação espaços para a troca de experiências vivenciadas 

na ambientação e/ou na produção audiovisual e imagética digital como centros do processo de 

produção de memórias e registro de saberes populares. 

Referências 

ARRUDA,  D.,  E.  P.;  ARRUDA,  E.P.,  Museu  virtual:  construção  e  desconstrução  das 

histórias. Ensino em ReVista, n.1, v.20, p.219-228, jan./jun. 2013. 

AYERS,  Edward  L.  The  pasts  and  futures  of  digital  history.  History  News,  v.  56,  n.  4, 

p. 5, 2001. 



 
32 

 

BENJAMIN, W.  Magia e técnica, arte e política . São Paulo: Brasiliense, 1986. 

BERGSON,  H.Matéria  e  memória:  ensaio  sobre  a  relação  do  corpo  com  o  espírito . São 

Paulo: Martins Fontes, 1990. 

BOSI,  E.Memória  e  sociedade.  Lembrança  de  velhos .  São Paulo:  Companhia das Letras, 

1994. 

CANDAU,  Joël.  Memória  e  Identidade.  São  Paulo:  Contexto,  2012.  219  p.  Tradução de 

Maria Letícia Ferreira. Título original: Mémoire et identité. 

CARVALHO,  Bruno  L.  P.  de.  Faça  aqui  o  seu  login:  os  historiadores,  os  computadores  

e  as  redes  sociais  online.  Revista  História  Hoje,  v.3,  n.5,  p.165-188,  2014. 

CLARKE,  W.Guy;  LEE,  John  K.  The  promise  of  digital  history  in  the  teaching  of  local  

history.  The  Clearing  House:  A  Journal  of  Educational  Strategies,  Issues  and  Ideas, v. 

78, n. 2, p. 84-87, 2004. 

COUTO  JUNIOR,  Dilton.  Facebook  ecibermuseu:  o  que  pode  a  escola  hoje?  Temática, 

João Pessoa, v.12, p.198-217, 2014. 

LAVAL,  C,,  DARDOT,  P.,  O  Comum:  um  ensaio  sobre  a  revolução  no  século 21 ,  

acessível em  https://tinyurl.com/5cx3uu5x 

GAGNEBIN,  Jeanne  Marie.  Lembrar  Escrever  Esquecer.  São  Paulo:  Editora 34 ,  2006. 

GARDE-HANSEN,  J.,  SCHWARTZ,  G.,  Iconomy  of  Memory  -  On  Remembering  as  

digital,  civic  and  corporate  currency,  in  HOSKINS,  A.,  Digital  Memory  Studies  -  Media 

Pasts in Transition, Routledge, New York, 2017 

HALBWACHS, M.  A memória coletiva .São Paulo: Vértice,  1990. 

LE GOFF, J.  História e memória . Campinas, São Paulo:  Ed. Unicamp, 1996. 

MEIHY, J. C. S. B; HOLANDA, F.  História Oral.  São  Paulo: Loyola, 1996. 

MENEZES,  U.  T.  Bezerra  de  “Ruma  a  uma  História  Visual”.  IN:  Martins,  José  de  

Souza,  Cornélia  Eckert&  Sylvia  Caiuby  Novaes  (Orgs).  O  imaginário  e  o  poético  nas 

ciências sociais. 

NORA,  P.,  Entre  a  História  e  a  Memória:  a  problemática  dos  lugares.  Projeto  História,  

São  Paulo,  v.  10,  p.  7-28,  1993.  Tradução  Yara  Khouri.  Disponível  em:  

https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763.&…; Acesso  em:  20 

jun. 2020. 

NUNES, S.R., "Histórias Fotografadas." AVANCA| CINEMA (2020): 130-134. 
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____________.  História  fotografada,  história  (com)partilhada:  imagens  e  vozes  de  Cotia.  

https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/56389.   Volume  2.  Série  16.  Pg. 239-259. 

OLIVEIRA,  F.M.;  RANGEL,  E.O.,  Cultura  digital  y  nuevas  formas  de  subjetividad  y  

urbanidadenlaciudad:  ida  y  vuelta  entre  la  casa  y  laescuela.  In:  SÉPTIMA 

CONFERÊNCIA  CIENTÍFICA  INTERNACIONAL,  2015,  Holguín.  Anais. Holguín: 

Universidad de Holguín, 2015. 

POLLACK,  M.  “Memória,  esquecimento,  silêncio”.  Estudos  Históricos ,  Rio  de  Janeiro, 

vol.2, n.3, p.3-15, 1989 

___________. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, São Paulo, v. 5, n. 10, p. 200-

215, 1992. Disponível em:  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1941/108…; Acesso  em:  20 jun. 

2020. 

RIBEIRO,  J.S.;  BAIRON,  S.  Antropologia  visual  e  hipermedia.  Edições  Afrontamento, 

2007. 

RICOEUR,  P.A  memória,  a  história,  o  esquecimento.   Campinas  :  Editora  da  

UNICAMP, 2007. 

RIVERA  CUSICANQUI,  S..  Sociología  delaImagen:  miradas  ch'ixi  desde  lahistoria 

andina. Buenos Aires: Tinta Limón, 2015. 

ROSSI,  P.O  Passado,  a  memória,  o  esquecimento .  São  Paulo:  Editora  da  Unesp,  2010. 

SARLO,  B.Tempo  Passado .  São  Paulo:  Cia.  das  Letras;  Belo  Horizonte:  UFMG,  2007. 

SCHWARTZ,  G.,  Iconomia,  Introdução  à  Crítica  Digital  da  Economia  Industrial  e 

Financeira, Editora da UFBA, 2019, acessível em  

https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/30949/4/IconomiaPDF.pdf 

SOUZA,  C.  M.  ;  RIBEIRO,  J.  S.  .Testemunhar  por  imagens:  oralidade,  memória  social  

e  a  produção  do  audiovisual  na  pesquisa  histórica.  VISUALIDADES ,   v. 16 ,  p. 257, 

2018. 

WORCMAN,K.,  HENRIQUES,  R..M.N.,CURADORIA  COLABORATIVA:  uma  

experiência  digital  do  Museu  da  Pessoa.  REVISTA  OBSERVATÓRIO  ,  v.  3,  p.57,  

2017. 

___________.  Tecnologia Social da Memória. Disponível em:  

https://acervo.museudapessoa.org/pt/entenda/portfolio/publicacoes/metodologia/tec  nologia-
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social-da-memoria-2009 . 

Desenvolvimento e Administração comunitária 30 RDS 16 

Ementa 

Desenvolvimento comunitário (definições, evolução histórica). As teorias de desenvolvimento 

comunitário e local. Movimentos Sociais. A relação comunidade, movimentos sociais e 

sociedade. O poder local. Os processos de desenvolvimento comunitário. Metodologias para 

fomentar, articular a participação e poder local. Experiências em: gestão pública e 

desenvolvimento comunitário; gestão pública e poder local. 

Referências 

DEMO, P. Combate à pobreza: desenvolvimento como oportunidade. Campinas: Autores 

Associados, 1997. 

PAULA, A. P. P. de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência 

contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

PUTNAM, R.D. Comunidade e democracia: experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: 

FGV, 1996. 

Módulo I e II totalizam 300 h 

 

MÓDULO III: Optativo 

Componentes curriculares obrigatórios Carga horária Código 

Tópicos avançados em desenvolvimento sustentável 

de territórios amazônicos I 

15 RDS 17 

Tópicos avançados em desenvolvimento sustentável 

de territórios amazônicos II 

15 RDS 18 

Módulo III totaliza 30 h 

Trabalho de conclusão de curso 60 RDS 19 

Temas norteadores e prioritários: 

1. Manejo, fertilidade, conservação e uso de solo; 

2. Ordenamento de sistema Agroflorestais; 

3. Sistema de produção de olericultura orgânica; 

4. Manejo de camarão de água doce e pescado; 

5. Produtos florestais não madeireiros; 



 
35 

 

6. Ordenamento econômico, social e ambiental da água; 

7. Manejo e uso do fogo; 

8. Construção e instalações rurais; 

9. Ordenamento, controle e destinação de resíduos sólidos físicos e químicos; 

10. Criação e manejo de animais silvestres; 

11. Normas e regras para comercialização dos produtos de origem animal e vegetal; 

12. Qualidade sanitária e segurança alimentar; 

13. Arte, memória e cultura local; 

14. Escolas famílias e sua estrutura político pedagógica; 

15. Cadeia produtiva do açaí e seus resíduos; 

16. Cadeia produtiva do pescado e seus resíduos; 

17. Novas ferramentas de ensino aprendizagem; 

18. Arranjo Produtivo Local do Setor de Flores e Plantas Ornamentais. 

Residência e vivência (prática profissional) 1440 RDS 20 

Carga horária total do curso 1830h 

 

 

18 CORPO DOCENTE43 

 

O corpo docente do curso será composto por professores ministrantes, professores 

orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou professores supervisores de residentes. 

Em observância à Portaria n° 477/2020- CONSU/UEAP,Art. 27, os cursos de especialização 

devem possuir pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos professores com títulos de mestre ou 

doutor. 

Os títulos de mestrado e doutorado, na área do curso proposto, ou áreas afins, deverão ser 

obtidos em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu reconhecido pelo MEC ou revalidado por 

uma Instituição de Ensino Superior Brasileira que ofereça formação equivalente, reconhecida 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Os docentes desse curso serão, preferencialmente, servidores efetivos da UEAP, podendo 

ser credenciados docentes de outras instituições, no caso da não completude de seu quadro. 
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Considerando o comprometimento da carga-horária dos atuais integrantes do colegiado do curso, 

poderão ser credenciados outros docentes do quadro da UEAP que possuam interesse em atuar 

como orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso e substitutos dos titulares. 

O docente deverá estruturar seu plano de ensino, textos e apresentações e enviá-los à 

Coordenação do Curso em até 10 dias úteis antes do início de sua disciplina. Os docentes do 

curso são responsáveis pelo registro e acompanhamento da frequência discente em suas 

disciplinas, ficando obrigados a entregar o diário e controle de notas em até 10 (dez) dias úteis 

após o término de suas respectivas disciplinas. Apresenta-se a seguir o quadro de docentes deste 

curso. 

 

Docente: Raimunda Kelly Silva Gomes Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1668096856877502 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Doutora em Educação, pela Universidade Federal do Pará. 

Tem experiência na área de Educação Ambiental. Atualmente é 

docente da Universidade do Estado do Amapá, curso de licenciatura 

em Pedagogia, onde vem desenvolvendo atividades de pesquisa e 

extensão universitária, como líder do Grupo de Integração 

Socioambiental e Educacional (GISAE) e Professora do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP). Além disso, orienta iniciação científica e mestrado, com 

estudos voltados às questões socioambientais e educacionais no 

Estado do Amapá. 

 

Docente: Kátia Paulino dos Santos Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9524852108899493 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Doutora em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro de Portugal, revalidado pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Mestre em Planejamento e 

Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará – UECE e 

Bacharel e Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal 

http://lattes.cnpq.br/1668096856877502
http://lattes.cnpq.br/9524852108899493
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do Amapá – UNIFAP. Atualmente é Reitora da Universidade do Estado 

do Amapá (UEAP), referente ao quadriênio 2018-2022. Professora 

vinculada ao Colegiado de Pedagogia da UEAP, atuando nas 

Disciplinas Educação, Diversidade e Interculturalidade; Sociedade, 

Trabalho e Educação; Educação e Relações Étnico-Raciais. É 

pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas 

Educacionais e Gestão – GEPPEG/UEAP. É professora convidada do 

Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, da 

Universidade Estadual do Ceará (MPPP/UECE) 

Docente: Gabriel Araujo da Silva Titulação: Doutor 

Link para currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/8633733418545174 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui Graduação em Farmácia Generalista pela Faculdade de 

Tecnologia e Ciências de Salvador (2009), Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN (2012) e Doutorado em Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica em Medicamentos pela UFRN (2015). Atualmente é 

Professor Adjunto IV da Universidade do Estado do Amapá - UEAP, 

bem como, atual Pró-Reitor de Pesquisa a Pós-Graduação e 

Coordenador do Laboratório de Química Orgânica e Bioquímica - 

LQOBq. Líder do Grupo de Estudos em Bioprospecção e Estresse 

Oxidativo: Educação, Ciências, Tecnologias e Saúde Cadastrado no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Tem experiência na área de 

Bioquímica, atuando principalmente nos seguintes temas: Estresse 

Oxidativo, Antioxidantes, Toxicologia e Farmacologia de Produtos 

Naturais, bem como, em Cromatografia, Desenvolvimento Tecnológico, 

Análise de água e Ecotoxicologia. 

Docente: Marcela Nunes Videira Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0155583853689152 

 

 

 

Bacharela em medicina veterinária pela Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA) e Bióloga licenciada pela Universidade 

Federal do Pará (UFPA), com mestrado e doutorado pelo Programa de 

http://lattes.cnpq.br/0155583853689152
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Resumo currículo lattes 
Pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários 

(BAIP) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Atuou no ensino de 

ciências e biologia nos níveis fundamental e médio, além do exercício 

da medicina veterinária na clínica de pequenos animais. É professora 

adjunta VII na Universidade do Estado do Amapá (UEAP), onde 

trabalha em regime integral com dedicação exclusiva, lotada no 

Colegiado de Engenharia de Pesca. É professora no Programa de Pós-

graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP). Desde 2012 coordena o Laboratório de Morfofisiologia e 

Sanidade Animal (LABMORSA). Atualmente é líder do grupo de 

pesquisa em ?Sanidade de Organismos Aquáticos na Amazônia? 

(SOAA). Tem experiência na área de Morfologia, com ênfase sanidade 

de organismos aquáticos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

parasitismo de organismos aquáticos, microsporidioses, 

mixosporidioses e coccidioses. 

Docente: Janaina Freitas Calado Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1338785057520974 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Sou bióloga formada na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), com mestrado em Ciências Biológicas (Zoologia) pela 

Universidade Federal da Paraíba (2010) e doutorado em Ecologia 

também pela UFRN. Sou professora adjunta da Universidade do Estado 

do Amapá e atuo junto ao colegiado de Ciências Naturais. Hoje atuo 

principalmente com educação ambiental em projetos de pesquisa e 

extensão aqui no Amapá, junto ao Núcleo de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável da Pró-Reitoria de Extensão (NUTEX) e ao 

Grupo de Integração Socioambiental e Educacional (GISAE). Para 

desenvolver os projetos busquei me qualificar em técnicas de 

comunicação, educomunicação e divulgação científica, com especial 

destaque para a formação junto ao Canal Futura no Geração Futura 

Educadores e programa Florestabilidade. Tenho experiência com 

ecologia marinha e já trabalhei com etnoecologia e ictiologia. Sou 

http://lattes.cnpq.br/1338785057520974
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coordenadora da eixo formativo do NUTEX, do projeto de 

pesquisa/extensão: "Recifes da Amazônia: percepção ambiental e 

divulgação científica". Pretendo ser alguém que mude o mundo, 

transforme vidas e ajude a formar pessoas que mudem o mundo. Sou 

mãe de duas pessoas lindas, sendo que a mais nova foi gestada e parida 

durante minha licença maternidade e durante o meu doutorado. 

Docente: Patrick de Castro Cantuária Titulação: Doutor 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0936816000933677 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Pós-Doutorado/Desenvolvimento Regional com Relatório sobre 

Flores e Plantas Ornamentais de Macapá pela Universidade Federal do 

Amapá (2020). Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia pela 

Rede BIONORTE - Universidade Federal do Pará / Museu Paraense 

Emílio Goeldi (2017). Mestrado em Desenvolvimento Regional pela 

Universidade Federal do Amapá (2010). Especialização em Ensino de 

Biologia pela Faculdade Única (2022). Aperfeiçoamento em 

Metodologia do Ensino de Ciências da Natureza e Matemática pelo 

Instituto Nacional de Aperfeiçoamento Profissional (2021). Graduação 

em Licenciatura em Biologia pelo Centro Universitário do Pará (2007). 

Pesquisador - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 

Estado do Amapá, Desenvolve suas atividades no Herbário Amapaense 

(HAMAB), Núcleo de Biodiversidade do IEPA. Coordena o 

Laboratório de Taxonomia Vegetal (LABTAX) do IEPA. Tem 

experiência nas áreas de Botânica (Angiospermas) e Zoologia 

(Abelhas), com ênfase em Botânica, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Taxonomia de Orchidaceae, Percepção Ambiental, 

Coleções Biológicas, Flores e Plantas Ornamentais e Fitoquímica com 

ênfase em quimiotaxonomia. Jovem Docente Permanente do Programa 

de Pós-graduação Strictu Sensu Doutorado em Biodiversidade e 

Biotecnologia da Rede BIONORTE, Coordenação Estadual do Amapá 

(UNIFAP/IEPA). Professor do Programa de Pós-graduação Lato Sensu 

em Ciências Naturais (UEAP). Membro da Sociedade Botânica do 

http://lattes.cnpq.br/0936816000933677
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Brasil (SBB), Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e 

International Association for Plant Taxonomy (IAPT). 

Docente: Tanise Gemelli Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2373363546054935 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Doutora (2016) e Mestre (2012) pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em Educação 

OnLife pela Unisinos (2021). Especialista em Docência na Saúde pelo 

Ministério da Saúde com parceria da UFRGS (2014-2015). Graduada 

em Biomedicina com ênfase em Patologia Clínica e Análises 

Bromatológicas pelo Centro Universitário Metodista IPA (2009). 

Atualmente é coordenadora da Comissão de Ética no uso de Animais - 

CEUA. Atua como docente na Escola de Saúde da Universidade do 

Vale do Rio do Sinos (UNISINOS), nas atividades acadêmicas de 

Bioquímicas, Microbiologia Clínica, Microbiologia de Alimentos e 

Bromatologia. Pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação 

em Nutrição e Alimentos da UNISINOS na área de alterações 

metabólicas em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), 

potencial antimicrobiano de óleos essencias extraídos de matrizes 

alimentares e desenvolvimento de estratégias/metodologias em 

educação em saúde. 

Docente: Alana Carine Sobrinho Soares Titulação: Doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5423015813980717 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade 

Federal Rural da Amazônia (2004), Mestrado em Agriculturas 

Familiares e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal 

do Pará (2010). Doutora pelo do Programa Rede Bionorte de 

Diversidade sob o tema: Defesa Florestal na arborização urbana. 

Atuando nas áreas de Fitopatologia, Entomologia, biocontrole, 

utilização de extratos botâniocs, Manejo Integrado de Pragas, 

hemiparasitos na arborização urbana. Atualmente é Professora- Docente 

http://lattes.cnpq.br/2373363546054935
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da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), Coordenadora do Curso 

de Engenharia Agronômica e colaboradora no Colegiado de Engenharia 

Florestal. Atua principalmente nos seguintes temas: biodiversidade, 

agriculturas familiares, desenvolvimento rural, manejo integrado de 

pragas, controle alternativo de pragas. 

Docente: Jardel Pinto Barbosa Titulação: mestre 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4616331894483567 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela 

Universidade Estadual do Pará, graduação em Bacharelado em 

Estatística e graduação em Bacharelado Química, Mestrado (Ingresso 

por áreas afins com Matemática) e Doutorado em Físico-Química 

(Ingresso por áreas afins com Matemática) pela Universidade Federal 

do Pará (2010). Tem experiência na área de Físico-Quimica, Estatística 

e Matemática, com ênfase em Matemática Discreta e Combinatória, 

atuando principalmente nos seguintes temas de aplicações Quânticas: 

FUNÇÕES DE ONDA, MÉTODO COORDENADA GERADORA 

HARTREE - FOCK, pizoétrecidade, frequências vibracionais, afinidade 

eletrônica, cálculo ab initio, conjuntos de base gaussianas, potenciais de 

ionização e Análise Multivariada Aplicada ao estudo de Fármacos e em 

educação. 

Docente: Débora Regina dos Santos Arraes Titulação: mestre 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5423015813980717 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Sou Bióloga, Mestre em Biodiversidade Tropical e Doutoranda 

em Biodiversidade e Biotecnologia pela Rede Bionorte. Desenvolvi 

atividades relacionadas a fauna silvestre. Já atuei como gestora de 

Unidade de Conservação na Reserva Biológica do Parazinho e fui 

professora de Ciências e Biologia na Educação Básica. Professora 

Assistente do Curso de Ciências Naturais da UEAP onde atuo como 

coordenadora do Comitê de Ética em Uso Animal da UEAP e projetos 

de pesquisa relacionados com a herpetofauna. Atualmente, participo na 

gestão da Universidade do Estado do Amapá , na função de Chefe de 
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Divisão de Apoio ao Ensino. 

Docente: Fernando Galvão Rabelo Titulação: mestre 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8672352287346515 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade 

Federal Rural da Amazônia - UFRA (1991) e Mestrado em Ciências 

Florestais pela mesma Universidade, concluído em dezembro de 2000. 

Linha de Pesquisa: Conhecimento da Biodiversidade. Atualmente 

exerce a função de Professor Assistente na Universidade do Estado do 

Amapá. Tem experiência na área de Recursos Florestais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Silvicultura Tropical, 

Fitossociologia, Inventário, SAFs e Incêndios Florestais. 

Docente: Cinthia Pereira de Oliveira Titulação: doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8148643000907549 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade do 

Estado do Amapá (2012), Mestrado (2015) eDoutorado (2019) em 

Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) e Especialização (2021) em Geoprocessamento e 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais pela Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA). Atualmente Professora Voluntária e 

Analista em Geoprocessamento e Georreferenciamento pela 

Universidade do Estado do Amapá (UEAP), Conselheira Regional 

Suplente de Eng. Florestal no Conselho de Engenharia e Agronomia do 

Amapá - CREA-AP. Tem experiência na área de Geociências, com 

ênfase em Sensoriamento Remoto, atuando principalmente nos 

seguintes temas: manejo florestal, sensoriamento remoto, SIG, LiDAR, 

geoprocessamento, análise multitemporal e mensuração florestal. 

Docente: Luciano Araujo Pereira Titulação: doutor 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7519525822752934 

 

 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 

Federal do Pará (1998), graduação em Ciências Naturais pela 

http://lattes.cnpq.br/7519525822752934
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Resumo currículo lattes 

Universidade Federal do Pará (1992), mestrado em Agroecossistemas 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004), doutorado em 

Botânica pelo Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

(2011) e Pós-doutorado pelo Missouri Botanical Garden (2020). 

Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Amapá, 

colaborador do mestrado profnit da Universidade Federal do Amapá. 

Tem experiência na área de Botânica, com ênfase em Etnobotânica, 

atuando principalmente nos seguintes temas: etnobotânica, 

fitossociologia, educação, piperaceae e amazônia. 

Docente: Dilnéia Rochana Tavares do Couto Titulação: doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4795329647093176 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo (02/2005), 

Bacharel e Licenciada em Filosofia (01/2008) ambas pela Universidade 

Católica de Pelotas (UCPel). Realizou mestrado profissionalizante no 

Máster Universitario Nuevas Tendencias y Procesos de 

InnovaciónenComunicación (01/2010) e Doutorado no Programa 

Universitário de Ética e Democracia (01/2012) ambos pela 

UniversitatJaume I de Castellón Espanha. Tem experiência na área de 

Filosofia, com ênfase em Ética e Filosofia Política, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Filosofia (s) Feminista (s); Teoria 

Crítica Feminista; Éticas Aplicadas; Ética e Meios de Comunicação. 

Atualmente como Professora Colaboradora Externa do PROFNIT/Ponto 

Focal UNIFAP; Colaboradora Externa do POSPCULT/UNIFAP; 

Professora Adjunta III do Curso de Licenciatura em Filosofia UEAP. 

Docente: Perseu da Silva Aparício Titulação: doutor 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2864127919615614 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui Graduação em Engenharia Florestal (2006), Mestrado em 

Ciências Florestais (2008), Doutorado em Biodiversidade Tropical 

(2013). É Professor da Universidade do Estado do Amapá. Tem 

experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com 

ênfase em Manejo Florestal, atuando principalmente nos seguintes 

http://lattes.cnpq.br/4795329647093176
http://lattes.cnpq.br/2864127919615614
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temas: Dendrometria, Estatística e Experimentação Florestal e 

Inventário Florestal. Com experiência em Montagem e Execução de 

Projetos, Procedimentos de laboratório e Docência. 

Docente: Luana Silva Bittencourt Titulação: doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3836681529052169 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui Doutorado pelo Programa de Pós Graduação da Rede de 

Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia (BIONORTE) na 

Universidade Federal do Amazonas, na área de concentração de 

biodiversidade e conservação (2021). Possui Mestrado em 

Biodiversidade Tropical pelo Programa de Biodiversidade Tropical-

PPGBio, da Universidade Federal do Amapá (2012) , Especialização em 

Química Ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão (2007) e 

graduação em Biologia (Licenciatura), pela Universidade Estadual do 

Maranhão (2005); Atua como professora adjunta no curso de 

Licenciatura em Ciências - Habilitação em Biologia na Universidade do 

Estado do Amapá. Tem experiência na área de Limnologia, Sanidade de 

organismos aquáticos e Parasitologia de peixes de água doce. Atua 

também na área de Prática do ensino de Ciências, Fundamentos teóricos 

metodológicos de Ciências e Estágio Supervisionado em Ciências 

Naturais. https://orcid.org/0000-0002-2169-828X 

Docente: Maria Danielle Figueiredo Guimarães Hoshino Titulação: doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4069246190249916 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade 

Federal do Pará-UFPA, mestrado e doutorado em Biodiversidade 

Tropical pela Universidade Federal do Amapá-UNIFAP. Trabalhou 

prestando assistência técnica e extensão rural em pesca e aquicultura na 

Agência de Pesca do Amapá. Atualmente é professora adjunta da 

Universidade do Estado do Amapá-UEAP, atuando no curso de 

Engenharia de Pesca e está a frente da Divisão de Pesquisa/PROPESP. 

Participa dos grupos de pesquisa Sanidade de Organismos Aquáticos na 

Amazônia - SOAA, Ecologia e Manejo de Organismos e Ambientes 

http://lattes.cnpq.br/3836681529052169
https://orcid.org/0000-0002-2169-828X
http://lattes.cnpq.br/4069246190249916


 
45 

 

Aquáticos - EMOA e do Núcleo de Pesquisa em Aquicultura e Recursos 

Pesqueiros- NUPARP. Tem experiência na área de Recursos Pesqueiros 

e Engenharia de Pesca, atuando principalmente nos seguintes temas: 

parasitologia de peixes, hematologia de peixes, aquicultura e tecnologia, 

beneficiamento e qualidade do pescado. 

Docente: Sílvia Simone dos Santos de Morais Titulação: doutora 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4069246190249916 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade 

Federal do Pará (1995), graduação em Química Licenciatura pela 

Universidade Federal do Pará (2003), mestrado em Química pela 

Universidade Federal do Pará (2001) e doutorado em Química pela 

Universidade Federal do Pará (2020). Atualmente é professora adjunto 

da Universidade do Estado do Amapá. Tem experiência na área de 

Química, com ênfase em Química, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ensino de química e formação de professores na 

Amazônia. 

 

Docente: Juliana Eveline dos Santos Farias Titulação: Mestre 

Link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1668096856877502 

 

 

 

Resumo currículo lattes 

Professora do Instituto Federal do Amapá (IFAP), Campus 

Laranjal do Jari, Atualmente Coordenadora do Curso de Bacharelado 

em Engenharia Florestal do IFAP. Trabalhou como professor Substituto 

na Universidade Estadual do Amapá UEAP, IMMES, IFAP e FAMA. 

Mestre em Biodiversidade Tropical pela Universidade Federal do 

Amapá- Área de concentração ecologia, etnoconhecimento, manejo e 

conservação florestal. Graduada em Engenharia Florestal pela 

Universidade Federal Rural da Amazônia. Com experiência em Manejo 

de Recursos Florestais e Extensão Rural, Etnobotânica e Manejo de 

Açaizais Nativos, e Gestão de Unidades de Conservação. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4069246190249916
http://lattes.cnpq.br/1668096856877502
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19 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada volta-se para a participação do discente, estimulando sua 

autonomia, conferindo-lhe o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. As atividades 

propostas buscam promover a reflexão crítica e o ensino aplicado à resolução de questões 

concretas. Para tanto, estão previstas atividades como estudos de casos, simulações e exercícios 

que estimulem a troca de experiências e a aplicabilidade no trabalho. 

As estratégias didáticas privilegiam o ensino de aplicabilidade, incentivam a reflexão e o 

intercâmbio das experiências profissionais dos alunos e a sistematização desse conhecimento a 

partir de um arcabouço teórico selecionado. 

 

 

20 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O processo de seleção ao Curso de Residência Multiprofissional em Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Amazônicos será desenvolvido e coordenado por uma Comissão de 

Seleção, designada pelo Colegiado do curso, de acordo com o projeto político-pedagógico do 

curso e com os procedimentos definidos em Edital. 

A seleção de candidatos será feita conforme edital específico para este fim. Para admissão 

no curso. É imprescindível também que ele porte diploma de graduação reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e que manifeste público interesse e compromisso em participar 

do curso e submeter-se às normas e regulamentos da UEAP. 

 

 

21 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação de aproveitamento nas disciplinas será realizada de forma continuada, 

conforme critérios estabelecidos nos respectivos planos de curso e de ensino e divulgados aos 

discentes no primeiro dia de aula da disciplina e compreenderá avaliação de rendimento e 

apuração de assiduidade. 
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O aproveitamento em cada disciplina será realizado a partir de uma ou mais avaliações, 

sob as formas de provas presenciais, trabalhos e seminários, dentre outras, a critério do professor 

da disciplina, definidas na metodologia do plano de ensino. 

O resultado de cada avaliação, no decorrer da disciplina, deverá ser apresentado ao 

discente no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de sua aplicação. 

O resultado do aproveitamento do discente em cada disciplina será expresso através de 

nota final, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em intervalos de cinco décimos. Será atribuída 

nota final 0,0 (zero) ao discente que não se submeter às verificações previstas para a avaliação. 

Estará aprovado na disciplina o discente que alcançar, na verificação do aproveitamento, a 

média final igual ou superior a 7,0 (sete), desde que cumprida a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina. A frequência do discente será 

comprovada através dos registros efetuados pelo professor responsável, no diário de classe. 

 

 

22 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Poderão ser objeto de aproveitamento de estudos, desde que verificada a equivalência 

mínima de 75% em termos de conteúdo e carga horária, disciplinas concluídas em cursos de pós-

graduação stricto sensu reconhecidos pela Capes, presenciais e/ou à distância, ou em curso de 

pós-graduação Lato Sensu oferecido por instituição credenciada para atuar nesse nível 

educacional. O somatório da carga horária em que houver aproveitamento de estudos não poderá 

exceder a 1/3 (um terço) da carga horária do curso. 

O aproveitamento de estudos deverá ser requerido pelo discente, pelo menos, 15 (quinze) 

dias antes da data de início das aulas da disciplina para a qual o interessado pretende o 

aproveitamento. 

Caberá ao Coordenador do Curso deferir ou não o aproveitamento solicitado, com base no 

programa e na carga horária do componente curricular cursado, analisados comparativamente 

com o plano de ensino do componente curricular em questão, sendo observadas as seguintes 

exigências: 
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a. o requerente apresentará histórico comprovando ter cursado a disciplina há menos 

de 5 (cinco) anos, contados da data de conclusão da disciplina até a data de solicitação do 

aproveitamento; 

b. o discente que tenha cursado a disciplina há mais de 5 (cinco) anos deverá realizar 

uma avaliação de conhecimento atualizado do conteúdo programático do componente curricular 

pretendido; 

c. o aproveitamento obtido pelo discente nesse componente curricular deverá ser 

equivalente ao mínimo exigido pela UEAP. 

O percentual de frequência e a nota obtida na disciplina cursada, objeto do 

aproveitamento concedido, serão registrados como resultados da disciplina em que houve a 

dispensa. 

 

 

23 CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Os discentes devem observar o cumprimento de frequência obrigatória mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária de cada disciplina do curso. A cada aula, caberá ao 

professor responsável registrar a frequência dos discentes no diário de classe. 

 

 

24 INFRAESTRUTURA DO CURSO 

 

Qtde. Espaço Físico Descrição 

01 Sala de Aula 
Com 50 carteiras, condicionador de ar, acesso à internet, 

computador e projetor multimídia instalados. 

01 
Sala 

deAudiovisual 

Com 60 cadeiras, projetor multimídia, computador, lousa 

interativa, televisor 42”, DVD player. 

01 Auditório 
Com 250 lugares, projetor multimídia, notebook, sistema de 

caixas acústicas. 
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01 Biblioteca 

Com espaço de estudos individual e em grupo, equipamentos 

específicos e acervo bibliográfico e de multimídia. Quanto ao  acervo 

da biblioteca  deve  ser atualizado  com,  no  mínimo,  cinco  

referências das bibliografias  indicadas nas ementas dos diferentes 

componentes curriculares do curso. 

01 
Laboratório de 

Informática 
Com 50 máquinas, software e projetor multimídia. 

01 Sala de pesquisa 
Com computadores e mesa de trabalho para apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas por alunos e servidores. 

 

 

 

25 PERIODO DE RESIDÊNCIA E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O objetivo do período de residência e vivência é proporcionar experiência prática de 

atuação profissional junto aos territórios amazônicos, e para tanto é recomendado que os cursistas 

tenham dedicação exclusiva ao curso. Permitindo ao residente uma atuação efetiva no 

diagnóstico, intervenção e/ou atuação no problema selecionado como tema do seu Trabalho de 

conclusão de Curso. O Presente curso estabelece para residentes em ciências agrárias e 

humanidades a carga horária de 40 horas semanais, dividida em 80% de estudo prático e 20% de 

estudo teórico. 

O objeto da residência e vivência é caracterizado como uma ferramenta para apoiar a 

qualificação técnica de recém-egressos de cursos de graduação, por meio de treinamento prático, 

supervisionado e orientado por docente qualificado. E, são consideradas unidades residentes, para 

efeito do presente curso, as empresas de base comunitária, fazendas localizadas em territórios das 

comunidades tradicionais, comunidades tradicionais, Escolas Famílias e suas estruturas, unidades 

de produção de base comunitária, cooperativas, empresas de assistência às comunidades 

tradicionais e a sociedade civil organizada. As unidades residentes devem atuar nas cadeias da 

socioagrobiodiversidade. 

A confecção, entrega e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso é requisito parcial para 

a obtenção do título de Especialista pelo discente. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 
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elaborado individualmente, sob orientação de docente do quadro de professores – ministrantes ou 

orientadores - do Curso de Especialização. O tema do Trabalho de Conclusão deve estar 

contemplado pelos eixos que compõem a estrutura curricular do curso. Será adotado como 

trabalho de conclusão de curso o projeto inovador e o resultado de sua aplicação nos territórios 

durante o período da residência, no formato de relatório técnico ou artigo científico. 

O docente para a orientação do TCC será indicado na reunião de colegiado de acordo com 

as áreas de pesquisa e tema do projeto inovador. O número de orientandos deve ser ajustado 

conforme a disponibilidade docente para a atividade.  

O TCC deve ser escrito pelo discente em coautoria com pelo menos um docente do 

quadro de professores do curso. As normas textuais para confecção, entrega e defesa do Trabalho 

de Conclusão de Curso, assim como os prazos que acompanham esse processo devem seguir 

determinações constantes deste projeto pedagógico de curso e demais regramentos da UEAP. 

A defesa do trabalho final será apresentada, em sessão pública, sendo a banca 

examinadora composta por 03 (três) membros, tendo o orientador como seu presidente, e 02 

(dois) outros membros com titulação mínima de especialista em áreas correlatas ao tema da 

mesma. Dos 03 (três) membros que compõem a banca examinadora, 01 (um) deles deve ser 

externo ao programa. 

O acadêmico deverá realizar uma exposição pública do trabalho final em tempo mínimo 

de 20 (vinte) minutos e máximo de 30 (trinta) minutos, podendo utilizar-se dos recursos didáticos 

que julgar necessário.  

A arguição de cada membro da banca examinadora terá duração máxima de 15 (quinze) 

minutos, dispondo ao acadêmico de tempo igual para resposta. Será considerado aprovado o 

acadêmico que na apresentação e defesa do trabalho final obtiver, no mínimo, a nota “7,0” (sete), 

obtendo o conceito de satisfatório ou, em caso contrário, não satisfatório. 

Ao candidato que não obtiver aprovação do trabalho final será concedida 01 (uma) única 

oportunidade para nova apresentação e defesa, em um prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da defesa anterior. Após a defesa do trabalho final, em comum acordo com o 

orientador, o acadêmico fará as correções necessárias e providenciará 02 (duas) cópias digitais, 

em formato PDF, entregando à coordenação do curso, que serão destinadas: 

I - 01 (uma) cópia digital para envio à biblioteca da UEAP; 

II - 01 (uma) cópia digital à Coordenação do Curso. 
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Quando houver sugestões de correções da banca examinadora, fica estipulado o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data da defesa, para a entrega da versão final à 

coordenação decurso.  

O acadêmico que não entregar a versão final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

conforme o artigo anterior, ficará sujeito à penalidade de não receber a devida titulação. 

Caso o acadêmico tenha seu trabalho final publicado em periódicos indexados, com qualis 

mínimo de B2 ou equivalente, poderá ser apenas realizada a apresentação pública, obtendo, 

portanto, a nota máxima do crédito, sob critérios do colegiado. 

 

 

26 CERTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

A UEAP, por meio da Coordenação de Registro Acadêmico docampusCentral, emitirá 

osseguintes certificados: 

1. Certificado de Conclusão de Curso de Especialização, para o discente que tenha 

sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias do curso, realizado o período de vivência e 

logrado êxito no Trabalho de Conclusão de Curso; 

2. Título de Especialista e Residente em Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Amazônicos.  

 

 

27 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

São previstos como indicadores de desempenho: 

• Participações discentes e docentes em eventos da área na qualidade de autores e/ou 

palestrantes; 

• Taxa de publicação em parceria discente/docente em periódicos da área, conforme 

classificação Qualis/CAPES; 

• Razão de evasão; 

• Razão de egressos total e por destinação de vaga; 
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• Taxa de reprovação em componentes curriculares; 

• Avaliação qualitativa periódica dos docentes e discentes quanto ao andamento do 

curso e sua aderência aos objetivos propostos; e 

• Avaliação qualitativa periódica dos docentes e discentes quanto ao apoio em 

infraestrutura e serviços administrativos da UEAP. 

 

 
 

28 RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

 

A cada ano trimestres de execução do curso, o coordenador fará um relatório 

apresentando os indicadores de monitoramento de desempenho, previstos no item 26, o qual será 

encaminhado à DPG/PROPESP para tomada de providências administrativas junto aos faltosos 

e/ou evadidos. 
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