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PLANO DE ENSINO 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Administração Pública 

Departamento: Departamento de Administração Pública 

Disciplina: Desenvolvimento Sustentável e Territorialidade Código: 62DESST 

Carga horária: 72 horas  Período letivo: 2019/1  Termo: 6º   Turno: Matutino 

Professor: Gabriel Bertimes Di Bernardi Lopes 

Contato: gabriel.lopes@udesc.br 

 

II. EMENTA 

  
 

III. OBJETIVOS 

  
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

  

As teorias correntes de modernização e de desenvolvimento. Os conceitos e fundamentos do 
desenvolvimento territorial e regional. As bases constitutivas de um território: economia, história, 
cultura e meio ambiente. O planejamento e organização do espaço. Estratégias espaciais. Gestão 
social de territórios. Monitoramento do desenvolvimento territorial. Casos e técnicas. Governança do 
território - o papel do Poder Público e das novas institucionalidades no desenvolvimento territorial. 
Programas públicos de apoio ao desenvolvimento territorial. Metodologias de articulação política das 
forças do tecido social. Estudos de casos de referência nacional e internacional. 

 
GERAL: Analisar os conceitos e as práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e sua 
importância para os gestores de serviços públicos. 
 
ESPECÍFICOS: 
a) Avaliar o conceito de desenvolvimento sustentável;  
b) Verificar as estratégias e metodologias de planejamento territorial sustentável; 
c) Compreender as ações atuais da administração pública e das organizações comunitárias quanto à 
gestão participativa; 
d) Identificar experiências de gestão social de territórios. 

 
 

 
1 Desenvolvimento territorial e sustentabilidade 
1.1 Desenvolvimento urbano sustentável  
1.2 Mudanças de paradigma nas políticas ambientais e urbanas 
 
2 Limites socioespaciais do desenvolvimento 
2.1 Inovações tecnológicas e estratégias concorrenciais 
2.2 Prática em desenvolvimento sustentável e territorialidade 

 

 
Aulas expositivas e dialogadas com apoio de equipamento multimídia. Leitura orientada de textos 
científicos selecionados. Análise de estudos de caso. Visita técnico-científica. Atividades práticas. 
Apresentação de seminários. Realização de provas com questões discursivas. 

 

http://www.esag.udesc.br/
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VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação de aprendizagem é composta por 04 (quatro) avaliações:  
ATIVIDADE          CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO          PESO          PERCENTUAL                 
Seminário 1        Capacidade de argumentação            1,0                    (25%) 
Prova 1        Apropriação de conhecimentos   1,0                    (25%) 
Seminário 2        Capacidade de argumentação            1,0                    (25%) 
Prova 2        Apropriação de conhecimentos   1,0                    (25%) 
Obs. É obrigatória a presença em 75% das aulas. 

 
  IMPORTANTE! 

 

Critérios gerais de avaliação: 
 

Frequência regular. A não permanência em sala durante todo o período das aulas implicará em 
presença parcial. 
Não serão aceitas entradas e saídas sistemáticas da sala durante as aulas sem motivo justificável. Em 
avaliações realizadas por escrito: lógica na escrita, clareza conceitual, correta ortografia e cumprimento 
às normas de elaboração da (ABNT). 
Propõe-se estabelecer um ambiente de respeito, privilegiando o bom relacionamento interpessoal entre 
todos os envolvidos na disciplina. 
Para tanto, são requisitos fundamentais demonstrar maturidade e postura ética, de responsabilidade e 
compromisso com a própria aprendizagem. 

 

Para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é importante: 
 

Permanecer com o telefone celular desligado durante toda a aula. 
Cumprir os prazos determinados para entrega de trabalhos. 
Avaliações nas quais se constatarem evidência de cópias de outros trabalhos, livros ou da internet, sem 
a devida e correta menção às fontes, serão desconsiderados e não poderão ser refeitos. 

 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
 

Resolução nº 018/2004-CONSEPE, referente à realização de provas de segunda chamada. 
 
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas 
fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica 
através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos comprovantes, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, 
devidamente comprovados, motivados por: 
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência; 
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado 
médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID); 
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 
IV - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; 
V - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e 
netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro(a); 
VI - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; 
VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do respectivo 
curso ou instância hierárquica superior; 

     VIII - direitos outorgados por lei; 
IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio; 
X - convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País. 

 
Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ 
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VII. CRONOGRAMA  

DATA CONTEÚDO  

22/02/2019 Apresentação do Plano de Ensino 

01/03/2019 
A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável (ACSELRAD) 

08/03/2019 
Mudanças de paradigma nas políticas públicas ambientais e urbanas (JACOBS) 

15/03/2019 Mudanças de paradigma nas políticas públicas ambientais e urbanas (VILLAÇA) 

22/03/2019 Seminário 1 (LOPES) 

29/03/2019 Seminário 1 (LOPES) 

05/04/2019 Revisão do Conteúdo Programático 1 

12/04/2019 
Prova 1 

19/04/2019 Feriado Nacional - Semana Santa 

26/04/2019 Inovações tecnológicas e estratégias concorrenciais (FREEMAN) 

03/05/2019 Práticas em desenvolvimento sustentável e territorialidade (EMERIQUE) 

10/05/2019 Visita técnico-científica à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina – EPAGRI (EaD) 

17/05/2019 Visita técnico-científica à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina – EPAGRI (EaD) 

24/05/2019 Visita técnico-científica à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina – EPAGRI (EaD) 

31/05/2019 Seminário 2 (SCHEIN)  

07/06/2019 Revisão do Conteúdo Programático 2 

14/06/2019 Prova 2 

21/06/2019 Feriado Escolar 

28/06/2019 
Revisão dos Conteúdos Programáticos 1 e 2 

05/07/2019 
Exame Final 

http://www.esag.udesc.br/
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