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Estrutura	Curricular 
PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS, O ALUNO DEVERÁ: 
 
Totalizar	24	créditos	em	disciplinas	(360h	de	carga	horária),	no	prazo	máximo	de	24	
meses,	distribuı́das	da	seguinte	forma: 
a) 2	disciplinas	obrigatórias	instrumentais,	correspondentes	a	60h:	 

i. PPGDT0010	-	SEMINA* RIO	DESENVOLVIMENTO	TERRITORIAL	E	POLI*TICAS	
PU* BLICAS	-	30h; 

ii. IH1204	-	METODOLOGIA	DE	PESQUISA	E	DESENVOLVIMENTO	DE	PROJETO	
-	30h; 

b) 4	disciplinas	obrigatórias	formativas,	correspondentes	a	120h: 
i. IM1669	-	DESENVOLVIMENTO	TERRITORIAL	SUSTENTA*VEL	-	30h; 

ii. IH1160	-	DESENVOLVIMENTO	RURAL	E	POLI*TICAS	PU* BLICAS	NO	BRASIL	–	
30h 

iii. IM-1671	-	ECONOMIA	REGIONAL	E	URBANA	-	30h; 
iv. IM	1210	-	ESTADO	E	TEORIA	POLITICA	-	30h 

c) 4	disciplinas	eletivas	à	escolha	do	discente,	correspondentes	a	120h; 
d) 3	atividades	acadêmicas,	correspondentes	a	60h: 

i. Orientação	de	Dissertação	I	-	30h; 
ii. Orientação	de	Dissertação	II	-	30h; 

iii. Seminário	de	Estágio	Docente	-	não	computa	horas,	porém	é	requisito	para	
bolsistas; 

O	discente	deverá	obter	aprovação	no	exame	de	proficiência	em	lı́ngua	inglesa	em	até	
duas	tentativas	(caso	o	discente	não	tenha	obtido	aptidão	no	processo	seletivo,	o	mesmo	
deverá	realizar	a	prova	de	proficiência	no	processo	seletivo	do	ano	seguinte). 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
O	 aluno	 de	 Mestrado	 deverá	 apresentar	 à	 Coordenação	 do	 PPGDT	 o	 projeto	 de	
dissertação	 e	 relatórios	 de	 atividades	 para	 a	 devida	 aprovação	 pelo	 Colegiado,	 ou	
Comissão	designada	pelo	mesmo.	O	exame	de	qualificação	deverá	ser	realizado	ao	14º	
mês	 com	 a	 apresentação	 de	 um	 relatório	 que	 demonstre	 o	 processo	 de	 evolução	 da	
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dissertação.	A	qualificação	será	realizada	se,	e	somente	se,	o	discente	tiver	cumprido	
todos	os	créditos. 

DA DEFESA 
Cumprido	 todos	 os	 créditos	 exigidos	 e	 aprovado	 no	 exame	 de	 qualificação,	 o	 aluno	
deverá	 realizar	a	defesa	pública	de	sua	dissertação	perante	uma	Banca	Examinadora	
com	 o	 mı́nimo	 de	 três	 membros	 até	 o	 24º	 mês.	 A	 Banca	 Examinadora	 deverá	 ser	
composta	 pelo	 orientador	 ou	 co-orientador,	 um	 membro	 interno	 à	 UFRRJ,	
preferencialmente	docente	 de	 Programa	de	 Pós-Graduação,	 e	 um	membro	 externo	 à	
UFRRJ,	preferencialmente	docente	de	Programa	de	Pós-Graduação	na	área	PURD. 
Obs:	 o	 aluno	 deverá	 apresentar	 comprovação	 de	 envio	 de,	 pelo	 menos,	 um	 artigo	
cientı́fico,	 mediante	 protocolo	 de	 recebimento,	 para	 	 	 publicação	 	 	 em	 	 	 periódicos			
recomendados			pela			área		PURD,	sendo			o		conteúdo		do		artigo,	preferencialmente,	
parte	de	sua	dissertação.	 
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Bolsas 

A	Comissão	de	Bolsas	deverá	ser	composta	pelos	seguintes	membros:	 
a)	O	Coordenador	do	Programa		 
a)	pelo	menos	um	professor	do	quadro	permanente	do	Programa;	 
b)	um	representante	discente,	que	deverá	estar	há,	pelo	menos,	um	ano	 integrado	 às	
atividades	do	Programa,	como	estudante	regular. 
 
As	bolsas	concedidas	no	âmbito	da	DS/CAPES	consistem	em	pagamento		de	mensalidade	
para	manutenção,	cujo	valor	será	divulgado	pela	CAPES,	observada	a	duração	das	bolsas,	
constante	 no	 regulamento	 em:	
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgdt/files/2012/03/regulamento-bolsa2.pdf 
 
Para	concessão	de	bolsa	de	estudos,	exigir-se-á	do	pós-graduando:	 

I	-	dedicação	integral	às	atividades	do	PPGDT;	 
II	 -	 quando	 possuir	 vı́nculo	 empregatı́cio,	 estar	 liberado	 das	 atividades	
profissionais	e	sem	percepção	de	vencimentos;	 
III	 -	 comprovar	 desempenho	 acadêmico	 satisfatório,	 consoante	 às	 normas	
definidas	no	regulamento	da	UFRRJ	e	do	PPGDT;	 
IV	-	não	possuir	qualquer	relação	de	trabalho	com	a	Universidade	Federal	Rural	
do	Rio	de	Janeiro;	 
V	-	realizar	estágio	de	docência	de	acordo	com	o	estabelecido	pela	Portaria	n°	76,	
de	14/04/10	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nı́vel	Superior	
(Capes) 
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Participação	em	eventos 

A	participação	de	alunos,	regularmente	matriculados,	em	eventos	cientı́ficos	no	paı́s,	tais	
como	congressos,			seminários			e			cursos,			poderá			ser			contemplada			com			recursos	
destinados	a	cobrir	as	seguintes	despesas: 

I- Passagem,	hospedagem,	alimentação	e	locomoção	urbana	em	forma	de	apoio		
(AP),	conforme	valor	definido	pela	UFRRJ;	 

II- nos	casos		de		participação		em		congressos		e		seminários,		a		cobertura		destas		
despesas	 será	 	 exclusiva	 	 para	 os	 	 alunos	 	 que	 	 fizerem	 	 apresentação	 	 de		
trabalhos		por		um		perı́odo	máximo		de		5		(cinco)		dias		consecutivos		e		o		seu		
valor		não		poderá		ser		superior		à		quantia	equivalente	em	diárias	para	um	
professor	que	venha	a	participar	do	mesmo	evento;	 
 
Parágrafo	único:	 	Havendo	vantagem		econômica,	 	será	 	possı́vel	 	substituir		
passagens		dos	alunos	que	fizerem	apresentação	desses	trabalhos	por	locação	
de	veı́culo	coletivo	(pessoa	jurı́dica).	Desde	que	haja	rubrica	para	tal	despesa,	
isto	poderá	possibilitar,	eventualmente,	a	 	participação	 	de	 	outros	 	alunos,		
sem		a	cobertura	de	suas	despesas	pelo	PROAP.	 

A	participação	de	mestrando		em		eventos		cientı́ficos		na		América		Latina,		regularmente	
matriculado,	poderá		receber	recursos,		na		forma		de		APs		para		utilizar		em	passagem		
aérea		(com		tarifas		promocionais),	alimentação,	hospedagem	e	locomoção	urbana,	até	
o	 valor	 máximo	 estabelecido	 conforme	 legislação	 federal	 vigente	 e	 por	 um	 perı́odo	
máximo	de	7	(sete)	dias.	Além	disso,	desde	que	haja	rubrica		para	a		despesa,	o	estudante	
poderá	 ser	 contemplado	 com	 recursos	 para	 cobrir	 despesas	 com	 taxa	 de	 inscrição		
(pessoa	 	 jurı́dica)	 	 no	 	 valor	 	 equivalente	 	 em	 	 reais	 	 a,	 	 no	 	 máximo,	 	 US$500,00	
(quinhentos		dólares		americanos)		por		pós-graduando,	segundo	a	cotação	cambial		na		
data		da		realização		da		despesa.	 

Parágrafo	único.	O	financiamento	das	despesas	para	a	participação	de	alunos	de	
mestrado	em	 	 	 congressos	 	 	 ou	 	 	 conferências	 	 	no	 	 	 exterior	 	 	 somente	 	 	 será			
autorizada			mediante			o	cumprimento	das	seguintes	exigências:	 

i. O		mestrando		deverá		ser		o		autor		principal		ou		co-autor		do		artigo		a		ser		
apresentado		no	evento;	 
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ii. Apresentar		trabalho		em		sessão		oral		ou		sessão		de		pôsteres		em		evento		de		
reconhecida	 relevância	 internacional	 na	 área	 do	 conhecimento	 de	
Planejamento	Urbano	e	Demografia;	e 

iii. Apresentar	 ao	PPGDT	 onde	 	 está	 	 regularmente	 	matriculado,	 documento		
comprobatório		de		aceitação		e/ou		comunicação		oficial		para		participar		em	
congresso/conferência 

Para	 solicitar	 apoio,	 é	 necessário	 apresentar,	 por	 escrito,	 com	 dois	 meses	 de	
antecedência	 da	 data	 do	 evento.	 Ver	 mais	 informações	 em	
<http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgdt/files/2014/05/Regulamento-
PROAP.pdf> 
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A� rea	de	Concentração	e	Linhas	de	Pesquisa 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO DA CAPES 
PLANEJAMENTO	URBANO	E	REGIONAL	/	DEMOGRAFIA 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO	REGIONAL	E	POLITICAS	PUBLICAS 

 
LINHA DE PESQUISA 1 – DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
A	Linha	1,	intitulada	Desenvolvimento	e	Polı́ticas	Públicas,	visa	fomentar	projetos	que	
envolvam	o	debate	teórico	e	analı́tico	das	complexas	e	multidimensionais	questões	do	
desenvolvimento	 em	 sua	 dinâmica	 espacial-territorial,	 buscando	 capacitar	 seus	
pesquisadores	no	ciclo	de	polı́ticas	públicas	que	não	negligenciem	tal	dimensão. 

CORPO DOCENTE 
Prof.	 Cezar	 Augusto	 Miranda	
Guedes	(DeCE/ICHS	-	aposentado) 
Prof.	 Lamounier	 Erthal	 Villela	
(DeCE/ICSA/UFRRJ) 
Profª.	Lucia	Helena	Pereira	da	Silva	
(DHE/IM/UFRRJ) 
Profª.	 Maria	 Viviana	 de	 Freitas	
Cabral	(DeCE/ICSA/UFRRJ) 
 

Prof.	 Robson	 Dias	 da	 Silva.	
(DHE/IM/UFRRJ) 
Prof.	 Vinicius	 Ferreira	 Batista	
(DAP/ICSA/UFRRJ) 
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LINHA DE PESQUISA 2 – SUSTENTABILIDADE E TERRITORIALIDADES 
Visa	compreender	os	processos	de	transformação	espacial	e	suas	implicações	sobre	o	
desenvolvimento	 territorial	a	partir	de	arcabouço	 teórico	e	 analı́tico	para	os	estudos	
socioambientais	referenciados	na	sustentabilidade	em	suas	diversas	dimensões 

CORPO DOCENTE 
Profª.	Adriana	Soares	de	Schueler	
(DAU/IT/UFRRJ) 
Profª.	 Ana	 Paula	 Dias	 Turetta	
(EMBRAPA	Solos) 
Profª.	 Ana	 Paula	 Perrota	 Franco	
(DCAS/ITR/UFRRJ) 
Prof.	 César	 Augusto	 Da	 Ros	
(DCS/ICHS/UFRRJ) 
Profª.	Cristhiane	Oliveira	da	Graça	
Amâncio	 (EMBRAPA	
AGROBIOLOGIA) 
 

Profª.	Denise	de	Alcantara	Pereira	
(DAU/IT/UFRRJ) 
Prof.	Marcio	Silva	Borges	(ITR/IM) 
Profª.	 Raquel	 Pereira	 de	 Souza	
(VEA/UFF) 
Profª.	 Tatiana	 Cotta	 Gonçalves	
Pereira	(Direito/UFRRJ) 
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Projetos	de	pesquisa	dos	docentes	permanentes	em	andamento 

ADRIANA SOARES DE SCHUELER  
Gestão	ambiental	nas	cidades:	Diagnosticar	a	situação	dos	resı́duos	urbanos,	 águas	
pluviais,	ilhas	de	calor	e	outras	questões	ambientais	nas	cidades	O	calor	no	campus	da	
Universidade	Federal	Rural	do	Rio	de	Janeiro,	em	Seropédica:	Estudar	as	influencias	das	
superfı́cies	de	piso	utilizadas	 sobre	o	microclima	 local,	 sendo	 o	 recorte	de	 estudo,	 o	
campus	da	UFRRJ	em	Seropédica. 

ANA PAULA DIAS TURETTA 
Avaliação	 do	 impacto	 de	 práticas	 rurais	 sustentáveis	 na	 segurança	 alimentar,	
hídrica	 e	 energética	 do	 entorno	 do	 reservatório	 de	 Ribeirão	 das	 Lajes	 –	RJ:	 a	
presente	proposta	terá	como	área	de	estudo	o	entorno	da	represa	de	Ribeirão	das	Lajes	
(RJ),	onde	será	desenvolvida	uma	abordagem	metodológica	que	gerará	uma	ferramenta	
de	avaliação	integrada	de	práticas	rurais	conservacionistas	na	abordagem	Nexus	A-A-E.	
Será	apresentado	como	resultado,	um	portfólio	com	as	práticas	mais	indicadas	para	a	
área	de	estudo,	validado	por	stakeholders.	Esse	portfólio	tem	um	caráter	inovador	uma	
vez	que	poderá	ser	utilizado	imediatamente	pelos	tomadores	de	decisão	locais	e,	assim,	
beneficiar	de	forma	direta	a	sociedade.	Destaca-se	que	os	riscos	dessa	proposta	serão	
minimizados	uma	vez	que	a	mesma	conta	com	o	apoio	de	redes	de	pesquisa	e	parcerias	
institucionais	já	estabelecidas. 

ANA PAULA PERROTA FRANCO 
Humanos,	animais	e	mercadoria:	um	estudo	sobre	a	rede	de	produção	da	carne:	A	
pesquisa	tem	como	objetivo	compreender	a	rede	de	produção	da	carne,	tendo	em	vista	
como	se	opera	a	relação	entre	as	práticas	econômicas	ligadas	a	produção	agro-alimentar,	
a	 ação	 sócio-polı́tica	 de	 agentes	 que	 realizam	 diferentes	 formas	 de	 contestação	 às	
caracterı́sticas	produtivas	que	essa	atividade	assume	e	a	existência	de	normas	e	valores	
sociais	que	incidem	sobre	essas	atividades.	A	discussão	aqui	presente	repousa	sobre	os	
marcos	teóricos	e	analı́ticos	da	sociologia	e	antropologia	econômica	e	da	nova	sociologia	
econômica	que	realizam	um	exame	crı́tico	sobre	os	pressupostos	que	fundamentam	a	
ortodoxia	econômica. 
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CEZAR AUGUSTO MIRANDA GUEDES 
Peregrinos	 da	 ordem	 do	 desenvolvimento:	 gestores	 públicos	 do	 Nordeste	 na	
formação	do	estado	republicano	(1930-1964)	-	Alberto	Guerreiro	Ramos,	Celso	
Furtado,	Cleantho	de	Paiva	Leite,	Jesus	Soares	Pereira	e	Rômulo	Almeida:	Alberto	
Guerreiro	Ramos,	Celso	Furtado,	Cleantho	de	Paiva	Leite,	Jesus	Soares	Pereira	e	Rômulo	
de	Almeida	são	todos	nordestinos	de	uma	mesma	geração	e,	com	exceção	de	Furtado	
que	nasceu	em	uma	 famı́lia	de	 classe	média,	os	demais	 são	oriundos	da	baixa	 classe	
média.	Guerreiro	Ramos	era	o	único	negro	do	grupo.	A	originalidade	desta	pesquisa	está	
em	 investigá-los	 como	 gestores	 públicos	 que,	 no	 perı́odo	 pesquisado	 (1930-1964),	
atuaram	 e/ou	 tiveram	 papel	 central	 na	 criação	 dos	 seguintes	 órgãos	 e	 comissões:	
Assessoria	 Econômica	 de	 Vargas,	 Banco	 Nacional	 do	 Desenvolvimento	 Econômico	 e	
Social	(BNDES),	Banco	do	Nordeste	do	Brasil	(BNB),	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	
de	Pessoa	de	Nı́vel	Superior	(CAPES),	Conselho	Federal	de	Comércio	Exterior	(CFCE),	
Comissão	 Mista	 Brasil-EUA	 (CMBEU),	 Comissão	 de	 Mobilização	 Econômica	 (CME),	
Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Cientı́fico	e	Tecnológico	(CNPq),	Departamento	
Administrativo	 do	 serviço	 Público	 (DASP),	 Eletrobrás,	 Grupo	 Misto	 CEPAL-BNDE,	
Instituto	 Superior	 de	 Estudos	 Brasileiros	 (ISEB),	Missões	 Econômicas	 Brasil-Estados	
Unidos	Cooke	e	Abbink-Bulhões,	Petrobrás	e	a	Superintendencia	de	Desenvolvimento	
do	Nordeste	(SUDENE).	 

CRISTHIANE OLIVEIRA DA GRAÇA AMÂNCIO 
InovaSocial:	 O	 Programa	 INOVASOCIAL	 teM	 como	 alvo	 estratégico	 a	 inserção	 sócio	
produtiva	 a	 agricultura	 familiar,	 fundamentada	 em	 práticas	 e	 processos	 socialmente	
inovadores	 e	 de	 produção	 e	 comercialização	 ambientalmente	 sustentáveis,	 com	 dois	
objetivos	 componentes:	 (1)	 Fortalecer	 e	 apoiar	 redes	 de	 produção,	 processamento	 e	
comercialização	 de	 produtos	 de	 caprinos	 e	 ovinos	 por	 agricultores	 familiares;	 (2)	
Fortalecer	e	apoiar	estratégias	 coletivas	de	 conservação	e	uso	da	agrobiodiversidade	
enquanto	diferenciais	competitivos	para	produtos	e	serviços	associados	a	territórios.	A	
estratégia	de	operacionalização	consistirá	na	implantação	de	um	acordo	de	cooperação	
BNDES/EMBRAPA/FEA	para	estabelecimento	do	Programa	INOVASOCIAL,	o	qual	será	
implementado	por	intermédio	de	07	(sete)	projetos	de	inovação.	A	execução	deste	grupo	
de	 projetos	 deverá	 ocorrer	 de	 maneira	 coordenada,	 com	 apoio	 institucional	 dos	
conhecimentos	 técnicos-cientı́ficos	 da	 Embrapa	 e	 com	 a	 possibilidade	 de	
compartilhamento	de	conhecimentos	e	experiências	entre	os	diversos	atores	presentes	
nas	redes	similares,	permitirá	obtenção	de	benefı́cios	que	não	serão	possı́veis	de	atingir	



MANUAL DO ALUNO 

12 

 

se	a	atuação	acontecer	de	maneira	não	coordenada.	Os	resultados	diretos	esperados	são	
o	 fortalecimento	 da	 capacidade	 de	 autogestão	 dos	 Sistemas	 Agroalimentares	
Localizados	 (SIAL)	 de	 Caprinos	 e	 Ovinos	 e	 do	 Sistema	
produção/beneficiamento/comercialização	 de	 sementes	 agroecológicas;	 o	
fortalecimentos	das	Redes	de	Apoio	Técnico	a	partir	do	aumento	das	capacidades	locais;	
a	melhoria	do	desempenho	econômico-ecológico	dos	sistemas	de	produção	de	caprinos	
e	ovinos	e	o	aumento	da	produção	de	sementes	em	sistemas	agroecológicos;	a	ampliação	
da	oferta	de	produtos	caprinos	e	ovinos	beneficiados	e	com	qualidades	diferenciadas;	o	
fortalecimento	do	sistema	de	produção/beneficiamento/comercialização	de	sementes;	
e	a	ampliação	das	Redes	e	canais	de	comercialização	promovendo	o	aumento	da	venda	
dos	produtos	caprinos	e	ovinos	e	das	sementes	agroeocológicas	dos	SIALs	trabalhados 

DENISE DE ALCANTARA PEREIRA 
Territórios	 e	 paisagens	 perimetropolitanos:	 conflitos	 e	 desigualdades	 sócio-
espaciais	 e	 cenários	 prospectivos	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 na	 perspectiva	 da	 Nova	
Agenda	 Urbana	 2030:	 A	 pesquisa	 investiga	 os	 processos	 de	 construção	 do	 espaço	
urbano	e	periurbano	em	municı́pios	perimetropolitanos	do	Rio	de	Janeiro	a	partir	da	
análise	tipo-morfológica	e	sócio-espacial	da	paisagem	em	territórios	pressionados	pela	
expansão	 urbana,	 industrial	 e	 logı́stica,	 fomentadas	 por	 grandes	 projetos	 de	
investimentos,	 que	 tanto	 catalisam	 o	 crescimento	 econômico,	 quanto	 promovem	
impactos	 socioambientais	diretos	e	 indiretos	significativos	nas	 áreas	de	 influência.	A	
investigação	amplia	os	estudos	realizados	sobre	Seropédica	e	Itaguaı́	(ambos	com	apoio	
FAPERJ),	 focalizando	 as	 transformações	 socioambientais	 em	 municı́pios	 periféricos	
metropolitanos,	 incluindo	 Japeri,	 Queimados	 e	 São	 João	 do	 Meriti	 que	 apresentam	
baixos	ı́ndices	de	desenvolvimento	humano	e	social.	Desenvolvida	no	âmbito	do	Grupo	
GEDUR-UFRRJ	 e	 integrada	 à	 rede	 de	 pesquisa	 QUAPA* -SEL	 e	 SEL-RJ,	 a	 pesquisa	
contempla	 o	 estudo	 de	 polı́ticas	 públicas,	 planos	 e	 projetos	 de	 intervenção	 e	
identificação	de	ações	e	conflitos	em	 âmbito	municipal	e	metropolitano,	com	vistas	a	
contribuir	 para	 tornar	 as	 cidades	 e	 assentamentos	 humanos	 inclusivos,	 seguros,	
resilientes	 e	 sustentáveis,	 como	 preconizado	 pelas	 diretrizes	 da	 Agenda	 2030	 e	
Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável	(ONU-Habitat). 

LAMOUNIER ERTHAL VILLELA 
Gestão	social	e	cidadania:	o	controle	social	do	desenvolvimento	regional	EDITAL	
PRÓ-INTEGRAÇÃO	 n°	 55/2013:	 O	 controle	 social	 é	 hoje	 uma	 necessidade	 para	 a	
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efetivação	da	democracia	e	o	combate	efetivo	à	corrupção.	Desde	a	Constituição	de	1988	
já	 existem	 meios	 para	 a	 realização	 deste	 controle	 social	 via	 Conselhos	 Gestores	 de	
Polı́ticas	Públicas.	Porém,	esses	conselhos	ainda	não	realizam	plenamente	esse	papel.	
Desta	forma,	este	projeto	busca	estimular	a	pesquisa	nas	três	instituições	parceiras	no	
sentido	de	contribuir	para	a	aproximação	do	constructo	de	Gestão	Social	para	o	controle	
social	das	polı́ticas	públicas.	Essa	construção	vai	acontecer	tanto	na	perspectiva	teórica,	
como	em	Cançado	(2011),	quanto	na	prática	por	meio	do	estudo	de	Conselhos,	conforme	
realizado	 em	 Silveira	 (2012).	 A	 pesquisa	 será	 baseada	 nos	 critérios	 de	 análise	 para	
cidadania	 e	 desenvolvimento	 local	 (TENO* RIO,	 2012),	 bem	 como	 nos	 apontamentos	
realizados	na	adaptação	desses	critérios	em	Cançado	(2013a) 

LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA 
Desruralização	 e	 urbanização	 na	 Baixada	 Fluminense:	 gênese	 social	 de	 uma	
periferia	1940/1975:	a	pesquisa	se	debruçará	sobre	o	processo	de	ocupação	urbana	
acelerada	que	ocorreu	na	região	após	o	fim	da	citricultura,	buscando	articular	a	disputa	
pelo	acesso	a	terra,	seja	ela	para	fins	urbanos	ou	para	atividade	agrı́cola.	Desta	forma,	a	
estrutura	fundiária,	a	 luta	campesina	pela	terra	e	a	formação	do	mercado	imobiliário	
serão	 analisados,	 não	 como	 processos	 distintos,	 mas	 como	 parte	 de	 um	 grande	
movimento	que	constituiria	a	região	como	periferia,	procurando	inclusive	dimensionar	
a	 atuação	 (ou	 a	 falta)	 da	 prefeitura	 de	 Nova	 Iguaçu	 nesse	 processo.	 Inclusive	
privilegiando	a	 leitura	que	os	grupos	polı́ticos	 locais	tinham	acerca	do	que	seriam	os	
conflitos	de	terra	e	a	ocupação	urbana. 

MARCIO SILVA BORGES 
Análise	do	perfil	empreendedor	empresarial	fluminense:	A	presente	pesquisa	tem	
como	objetivo	principal	do	projeto	levantar	o	perfil	empreendedor	no	Estado	do	Rio	de	
Janeiro	visando	a	orientação	quanto	ao	planejamento	e	gestão	para	auxiliar	os	gestores	
na	 tomada	 de	 decisão	 relacionada	 ao	 seu	 negócio.	 Este	 projeto	 possibilitará	 ainda	 a	
orientação	 de	 alunos	 do	 Curso	 de	 Administração	 do	 DAT/IM/UFRRJ	 nas	 disciplinas	
Comunicação	Organizacional	e	Administração	Estratégica,	bolsistas	PIBIC	de	Iniciação	
Cientı́fica	 e	 alunos	 do	Mestrado	 em	Desenvolvimento	 Territorial	 e	 Polı́ticas	 Públicas	
(PPGDT/UFRRJ)	na	 interpretação	de	 relatórios	visando	o	 conhecimento	da	 realidade	
local	e,	o	envolvimento	de	docentes,	possibilitando	a	obtenção	de	resultados	de	pesquisa	
e	publicações.	Tem	ainda	como	objetivo	a	aproximação	de	instituições	que	possam	atuar	
de	forma	integrada	visando	o	desenvolvimento	local. 
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MARIA VIVIANA DE FREITAS CABRAL 
Dinâmica	espacial	e	determinantes	da	criminalidade	nos	municípios	do	estado	do	
Rio	de	Janeiro:	Apesar	de	a	criminalidade	constituir	em	um	grave	problema,	poucas	
pesquisas	tem	se	dedicado	a	entender	a	trajetória	das	taxas	de	homicı́dios	(ZALUAR	e	
MONTEIRO,	1998;	MUSUMECI,	2002;	CANO	et	al.,	2012;	CARVALHO,	2013	por	exemplo)	
e	 as	 causas	 subjacentes	 ao	 fenômeno	 de	 queda	 na	 criminalidade	 letal	 observada	 na	
última	década	no	estado	do	Rio	de	Janeiro.	No	que	tange	aos	efeitos	de	transbordamento	
da	 criminalidade,	 não	 foram	 encontradas	 pesquisas	 com	 foco	 no	 estado	 do	 Rio	 de	
Janeiro	 considerando	 tal	 possibilidade	 de	 migração	 do	 crime	 entre	 os	 municı́pios,	
apesar	das	evidências	de	spillovers	effects	do	crime	encontradas	no	contexto	nacional	
por	Sartoris	Neto	(2000),	Peixoto	(2003),	Almeida	et	al.	(2005)	e	Santos	e	Santos	Filho	
(2011).	Diante	do	exposto,	a	escolha	por	esse	tema	recai	sobre	a	lacuna	existente	acerca	
da	análise	dos	determinantes	do	crime	nos	municı́pios	do	estado	do	Rio	de	Janeiro	do	
estado	e	a	possibilidade	de	migração	do	crime	em	busca	de	um	ambiente	mais	favorável	
à	 atividade	 criminal	 após	 a	 implementação	 de	 diversas	 iniciativas	 de	 polı́ticas	 de	
segurança	 pública	 executadas	 pelo	 Estado	 nessa	 década.	 Nesse	 contexto,	 torna-se	
necessária	a	identificação	dos	fatores	determinantes	da	criminalidade	letal	apontados	
pela	 literatura	 econômica	 do	 crime	 bem	 como	 os	 possı́veis	 transbordamentos	 da	
criminalidade	e	de	seus	determinantes	socioeconômicos. 

RAQUEL PEREIRA DE SOUZA 
Novas	dinâmicas	no	meio	rural	fluminense:	Investigar	dinâmicas	que	vem	ocorrendo	
no	 meio	 rural	 fluminense	 que	 estão	 associadas	 aos	 novos	 mercados:	 institucional,	
orgânico,	produtos	de	qualidade	etc. 

ROBSON DIAS DA SILVA 
Recursos	 Naturais	 e	 Desenvolvimento	 no	 Brasil	 e	 América	 Latina:	 O	 objetivo	
principal	é	a	promoção	de	estudos	sobre	o	papel	dos	recursos	naturais	na	dinâmica	do	
desenvolvimento	socioeconômico	brasileiro	e	latino-americano.	Os	projetos	dessa	linha	
têm	por	 intuito	 contribuir	para	o	melhor	 entendimento	das	mudanças	 estruturas	na	
região,	especialmente	no	que	se	refere	ao	desenvolvimento	urbano	e	à	inserção	externa. 
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TATIANA COTTA GONÇALVES PEREIRA 
O	Rural	e	o	Urbano	no	Plano	e	na	Realidade:	olhares	sobre	o	desenvolvimento	de	
territórios	em	Nova	Iguaçu:	O	projeto	visa	verificar	se	o	planejamento	de	duas	áreas	
no	municı́pio	de	Nova	Iguaçu	correspondem	à	realidade	territorial,	ou	seja,	se	e	em	que	
medida	 o	 planejamento	 estabelecido	 através	 dos	 Planos	 Diretores	 (atual	 e	 os	 dois	
anteriores)	e	das	respectivas	leis	de	zoneamento	captam	e	modificam	tal	realidade.	O	
loteamento	urbano	Jardim	Laranjeiras,	no	bairro	de	Cabuçu,	e	o	assentamento	rural	São	
Bernardino,	no	bairro	de	Tinguá,	têm	história,	caracterı́sticas	e	realidades	distintas,	e	se	
configuram,	 em	 termos	 de	 zoneamento	 municipal,	 como	 áreas	 urbana	 e	 rural,	
respectivamente.	 Tendo	 como	 categoria	 de	 análise	 a	 trı́ade	 dialética	 do	 espaço	
concebida	por	Lefebvre	(2006),	e	alguns	dos	critérios	de	distinção	entre	rural/urbano	
evidenciados	Bagli	(2013),	o	projeto	visa	verificar	se	o	espaço	concebido	nos	três	Planos	
Diretores	se	encontra	com	o	espaço	percebido	pelos	moradores. 

VINÍCIUS FERREIRA BAPTISTA 
Desigualdades	sociais,	políticas	públicas	e	Interseccionalidade:	O	presente	projeto	
de	 pesquisa	 abarca	 uma	 série	 de	 subprojetos	 que	 se	 referem	 no	 âmbito	 das	
desigualdades	 sociais,	 sobretudo	pautados	pelo	viés	 interseccional	de	 classe,	 gênero,	
raça	e	diversidade	sexual.	As	principais	polı́ticas	públicas	analisadas	são	no	âmbito	da	
educação,	geração	de	renda	e	trabalho.	O	foco	abarca	as	ações	desde	a	identificação	do	
problema,	passando	pela	construção	da	Agenda,	das	alternativas	de	ação,	das	escolhas	
sociais,	técnicas	e	metodológicas,	além	da	implementação,	monitoramento	e	avaliação	
das	polı́ticas.	A	base	do	projeto	procura	investigar	como	esses	processos	se	estruturam	
em	 termos	 de	 projetos,	 problemas,	 soluções,	 metodologias,	 atores,	 participação	 e	
controle	social,	resultados,	inovação	social	e	desenvolvimento	socioeconômico. 
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Sistema	SIGAA	e	contato	com	o	PPGDT 

Desde	2017,	os	alunos	de	pós-graduação	da	UFRRJ	contam	com	o	Sistema	Integrado	de	
Gestão	de	Atividades	Acadêmicas	 (SIGAA)	que	permite	aos	discentes	acompanharem	
sua	trajetória	acadêmica	e	emitir	documentos	necessários	sem	exigência	de	certificação,	
uma	 vez	 que,	 pelo	 sistema,	 se	 tem	 a	 certificação	 digital.	 Ver	 mais	 em	
<https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/home.jsf> 
 
Para	 contatos	 com	 o	 Programa	 (prioritariamente,	 os	 e-mails	 devem	 ser	 enviados	 à	
secretaria) 
E-mail	da	secretaria:	ppgdt.ufrrj@gmail.com 
E-mail	da	Coordenação:	coordenação.ppgdt@gmail.com 
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A	missão	do	PPGDT	é	produzir	conhecimentos	acadêmicos	e	qualificar	
profissionais	em	planejamento	territorial	e	políticas	públicas,	estimulando	
consciência	crítica	que	contribua	para	o	diálogo	entre	ensino,	pesquisa	e	

extensão	comprometidos	com	a	reflexão	das	questões	político	econômicas	e	
sociais	sobre	o	tema	desenvolvimento	territorial	sustentável. 
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