2019-2 DISCIPLINA
Diálogos Interdisciplinares: Territórios, Sociobiodiversidade e Desenvolvimento
Estudos de Caso

Créditos: 2 (dois)
Ementa: A disciplina aborda problemáticas socioecológicas complexas relacionadas às Unidades
de Conservação, Comunidades Tradicionais Extrativistas e Quilombolas, a partir de diferentes
enfoques epistemológicos e analíticos, propiciando uma experiência dialógica transdisciplinar
de aprendizado colaborativo. Esta disciplina se realiza no âmbito do Acordo de Cooperação
Técnica firmado entre a UFSC e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da
Sociobiodiversidade, vinculado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Desenvolvimento: 4 módulos temáticos, alternando atividades de campo nas Unidades de
Conservação e em sala de aula na UFSC.
1º Módulo => Introdução à temática do curso. Serão abordados: a Política Mundial de Áreas
Protegidas; o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; e a Gestão de Bens
Comuns e Conflitos Socioambientais. Iara Vasco/CNPT-ICMBio e convidados
2º Módulo => Abordará as transformações territoriais e identitárias na Reserva Extrativista
Marinha de Pirajubaé (Florianópolis/SC). Andrea Lamberts (ICMBio), representante dos/as
extrativistas e convidados/as.
3º Módulo => Abordará a transformação dos conflitos com a Comunidade Quilombola São
Roque no Parque Nacional dos Aparados da Serra e Serra Geral (Praia Grande/SC). Fábio Vellozo
e Kênia Valadares (ICMBio), representante quilombola e convidados/as.
4º Módulo => Seminário de encerramento
Programação:
1º Módulo:
05/09/2019 – Em sala de aula
2º Módulo:
24/09/19 – Atividade de campo na Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé
26/09/19 – Diálogos Interdisciplinares em sala de aula
3º Módulo:
01/10/19 – Atividade de campo nos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral
03/10/19 – Diálogos Interdisciplinares em sala de aula
4º Módulo:
05/11/19 – Seminário de encerramento

Horário dos módulos:
• Sala de aula: das 14 às 18hs
• Em campo (incluindo o período de deslocamento):
RESEX Pirajubaé (Florianópolis) – das 08 às 16hs
Parque Nacional Aparados da Serra (Praia Grande e Cambará do Sul) – das 06 às 20hs
Dinâmica dos módulos:
O primeiro módulo é teórico, em sala de aula. Os módulos 2 e 3 referentes aos estudos de caso
contarão com atividades de campo, onde as problemáticas serão apresentadas pelos atores
locais e posteriormente debatidas em sala de aula, onde os/as professores/as e
pesquisadores/as convidados/as farão uma abordagem da problemática observada em campo,
a partir de diferentes visões e enfoques epistemológicos/analíticos. No 4º módulo será realizado
um Seminário de encerramento do curso, no qual os/as estudantes apresentarão oralmente
suas análises para o debate com os participantes.
Condições para obtenção dos créditos da disciplina:
Estudantes matriculados/as regularmente na disciplina deverão ao final do 3º módulo escolher
um dos dois casos para fazer uma análise à luz dos enfoques teóricos abordados, contendo no
máximo 5 páginas. Os trabalhos deverão ser apresentados e debatidos no seminário de
encerramento do curso. Posteriormente, os/as estudantes terão o prazo de 30 dias, até
05/12/19, para entregarem a versão final de seus trabalhos.
Certificados:
Os certificados de participação na disciplina serão emitidos por módulo separadamente ou ao
final do curso. O certificado não dá direito à obtenção posterior de créditos desta disciplina e é
concedido como atividade de extensão universitária, aberta ao público interessado.
Responsáveis pela disciplina:
Javier Vernal e Carla Rocha (PPGICH/UFSC)
Iara Vasco e Carolina Alvite (CNPT-SC/ICMBio)

