
 
 

Faculdade de Formação de Professores 

Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação 
 

MANUAL DO ALUNO 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM DINÂMICAS 

URBANO-AMBIENTAIS E GESTÃO 

DO TERRITÓRIO 
 

               O curso de Especialização em Dinâmicas 

Urbano-Ambientais e Gestão do Território da 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ 

destina-se à qualificação de docente para magistério 

superior e o atendimento ao mercado de trabalho. 
 

PÚBLICO-ALVO 
 

Portadores de diploma de curso de graduação plena 

em Geografia e ciências afins emitido por Instituição 

de Ensino Superior (IES) oficial ou reconhecida pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE). 

   

COORDENADOR 
Prof. Dr. Nilo Sérgio D´Ávila Modesto 

 

COORDENADORA ADJUNTA 
Profª. Drª. Catia Antonia da Silva 

 

 

CORPO DOCENTE 
 

Profª. Drª. Ana Valéria Freire Allemão Bertolino 

Profª. Drª. Anice Esteves Afonso 

Prof. Dr. Andrelino de Oliveira Campos 

Profª. Drª. Catia Antonia da Silva 

Profª. Drª. Desirée Guichard Freire 

Profª. Drª. Eveline Bertino Augebeiner 

Prof. Dr. Floriano José Godinho de Oliveira 

Prof. Dr. Gelsom Rozentino de Almeida 

Prof. Dr. José Antonio Baptista Neto  

Prof. Dr. Luiz Carlos Bertolino 

Prof. Dr. Otávio Miguez da Rocha Leão 

Prof. Dr. Nilo Sérgio D´Ávila Modesto 

Prof. Dr. Paulo Roberto Raposo Alentejano 

Prof. Dr. Rafael Silva  de Barros 

Prof. Dr. Renato Emerson Nascimento dos Santos 
 

DISCIPLINAS DO CURSO 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS   

Dinâmicas econômicas e sociais na produção urbana  

Teorias e aplicações da Geografia Física em áreas 

urbanizadas  

 

DISCIPLINAS ELETIVAS  
Dinâmica Hidrológica e poluição de solos em 

ambiente urbano  

Dinâmicas Territoriais e Política Urbana  

Impactos da Dinâmica Atmosférica no Ambiente 

Urbano  

Políticas Públicas e Gestão Territorial  

Geoprocessamento  

Economias Regionais e desenvolvimento  

Práticas Espaciais e suas Representações  

Avaliação de Recursos Hídricos em Bacias 

Hidrográficas Urbanas  

Movimentos sociais e a produção do espaço 

geográfico 

 

Obs.: Todas as disciplinas tem  60 horas e 04 créditos 

cada. 
 

REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

Turno: matutino. 
 

Horário do Curso: duas ou três vezes por semana, 

das 8h às 13h. 

 

Carga Horária: 360 (trezentos e sessenta) horas. 
 

Total de Créditos: 24 (vinte e quatro). 
 

Duração: o curso deverá ser integralizado no mínimo 

em 12 (doze) meses e no máximo em 15 (quinze) 

meses, incluindo a apresentação de monografia final. 
 

Horário da Secretaria: de segunda a sexta, das 8h às 

16 horas. 
 

Localização: Rua Dr. Francisco Portela, 794, anexo, 

sala 33, Paraíso, São Gonçalo, RJ. 
 

Telefone: 3705-2227 / ramal 246. 
 

Fax: 3705-2227 / ramal 246. 
 

e-mail: pos.ffp.uerj@gmail.com 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

1. Inscrições em Disciplinas: 

As inscrições serão feitas de acordo com o calendário 

acadêmico.   

 

2. Exclusão, exclusão e trancamento de Disciplinas 

A inclusão, exclusão ou alteração de qualquer 

disciplina, poderá ser feita em até 10 dias corridos a 

contar a partir do primeiro dia de aula.  

 

3. Procedimentos para encaminhamento da versão 

final da monografia para solicitação do diploma 

 
A entrega da MONOGRAFIA formatada conforme as 

regras da UERJ é condição primordial para que a 

Coordenação forneça a declaração de conclusão e também 

se inicie o processo de solicitação do diploma.  Os 

procedimentos que devem ser seguidos para o depósito da 

monografia na biblioteca da UERJ são os seguintes: 

mailto:pos.ffp.uerj@gmail.com


 

a) Formatar a MONOGRAFIA de acordo com as 

normas estabelecidas pela UERJ encontradas  no link 

http://www.bdtd.uerj.br/roteiro_uerj_web.pdf ; 

 

b) Enviar e-mail para a Biblioteca da FFP, endereço 

bibliotecauerjcehd@gmail.com contendo as seguintes 

informações, para o preparo da ficha catalográfica: 

Nome completo 

Título do trabalho 

Nome do Orientador 

Nº de páginas 

Resumo 

Palavras-chave 

Curso 

Enviar um nº de telefone para contato 

 

 

c) Telefone da Biblioteca:  3705-2227 ramal 240, 241, 

243 ou 244.  Esclarecemos que o prazo para a resposta 

é de 4 dias úteis.  

 

d) Atenção ao título da especialização, que é 

Especialização em Dinâmicas Urbano-Ambientais e 

Gestão do Território,  Enfatizamos que o processo de 

formatação da MONOGRAFIA é de inteira 

RESPONSABILIDADE DO ALUNO.   

 

e) Imprimir  a MONOGRAFIA já com a ficha 

catalográfica em UMA (1) via encadernar em capa 

dura, na cor azul real com letras douradas.  

 

f) Para dar entrada na solicitação do diploma, por fim, 

entregar na Secretaria da Pós-graduação  os seguintes 

materiais: 

- Uma via encadernada da MONOGRAFIA;  

- Um CD devidamente identificado com a  

   MONOGRAFIA em PDF e em word; 

- Taxa paga de expedição de diploma  

(temporariamente suspensa); 

- Requerimento de diploma, preenchido na Secretaria 

da pós-graduação (Disponível na página da FFP) 

 

4. Notas e Conceitos 

- Só poderá apresentar monografia final o aluno 

que concluir com aproveitamento os 24 (vinte e 

quatro) créditos, não estiver com pendência de 

documentação e entregar o requerimento de 

certificado devidamente preenchido, o qual será 

anexado ao relatório Final de Turma e 

encaminhado à Sub-reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa. 

- Para avaliação das provas, trabalhos, pesquisas e 

projetos, serão considerados os seguintes 

conceitos: 

A – de 9,0 a 10,0; 

B – de 8,0 a 8,9; 

C – de 7,0 a 7,9; 

D – abaixo de sete. 

- Os conceitos A, B ou C implicam aprovação em 

cada disciplina e na monografia final. O conceito 

D indica reprovação. 

- A frequência mínima exigida é de 85% (oitenta 

e cinco por cento) da carga horária de cada 

disciplina.  

 

5. O aluno só poderá ter uma reprovação.   

 

6. Quaisquer problemas relativos à nota ou 

frequência deverão ser resolvidos diretamente com 

o professor e/ou coordenador. 

 

7. Esta Secretaria não se responsabiliza pela guarda 

de trabalhos.  

 

8. Calendário acadêmico 

 

2015 

1º Trimestre  

Início das aulas 23/03/2015 

Término das aulas 25/07/2015 

 

Data limite para entrega do formulário de 

orientação de monografia 31/07/2015 

 

2º Trimestre  

Início das aulas 13/08/2015 

Término das aulas 13/10/2015 

 

3º Trimestre  

Início das aulas 14/10/2015 

Término das aulas 19/12/2015 

  
Data limite para entrega da monografia 11/04/2016.  

 

Todos os formulários utilizados pela  

pós-graduação estão disponíveis na página 

 www.ffp.uerj.br 

 

formulários:http://www.ffp.uerj.br/index.php/35-

ensino/pos-graduacao/141-formularios-pos-graduacao 
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