
   
 

 

 

 

 

Grade curricular do curso Teresa – 2021 

*atualização de julho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grade curricular do curso Teresa 2021 pode sofrer alterações dependendo da disponibilidade dos 

professores e possivelmente algumas disciplinas optativas ainda serão incluídas ao longo do curso. 

Qualquer alteração será comunicada aos alunos matriculados, por e-mail. 

No quarto bimestre estão previstas até o momento apenas disciplinas optativas e, como algumas delas 

ainda não foram confirmadas, divulgaremos a grade completa a partir da confirmação dessas disciplinas. 

Existe também a previsão de oferecimento e disciplinas no formato concentrado, onde durante os recessos 

do curso, disciplinas podem ser oferecidas num período mais curto, entre uma semana e quinze dias, com 

aulas ocorrendo nos seis dias da semana (de segunda-feira à sábado) ou com intervalos de poucos dias 

entre as aulas. 

Sábado
Manhã Tarde Manhã

Territórios e 

territorialidades

Políticas públicas, 

Estado, sociedade

 Interculturalidade 

e saberes

Gestão de riscos 

de desastres

Cidades médias e 

pequenas: 

configurações inter 

e intra-urbanas

2º Bimestre

Sexta-feiraSábado
Manhã Tarde Manhã

Violência, 

mercados ilegais, 

território e política 

(40 vagas)

Métodos em 

cartografia

(20 vagas)

Metodologias e 

projetos

(40 vagas)

Políticas públicas, 

Estado, sociedade

(20 vagas)

Política urbana e 

justiça 

socioespacial

(40 vagas)

Gestão de 

Unidades de 

Conservação 

(40 vagas)

1º Bimestre

Sexta-feira

Disciplinas optativas 

 

Disciplinas obrigatórias 

 

Comunicação 

popular

Disciplinas concentradas 

 Período previsto: segunda semana de 

março de 2022. A ser definido a partir da 

definição do calendário do 4º bimestre. 

 

Sábado
Manhã Tarde Manhã

Poluição dos 

sistemas aquáticos

Povos e 

comunidades 

tradicionais

Territórios e 

territorialidades

Agroecologia: 

Teorias, 

experiências e 

práticas

3º Bimestre

Sexta-feira



   
 
A inscrição nas disciplinas será feita a cada bimestre, respeitando o calendário do curso. A distribuição das 

vagas nas disciplinas será feita segundo os critérios listados abaixo: 

1 – As vagas das disciplinas devem ser divididas entre as turmas de Paraty e de Angra dos Reis, onde cada 

turma deve ter metade das vagas. 

2 – Caso o primeiro critério não resolva o preenchimento das vagas de uma disciplina, o segundo critério 

utilizado para a inscrição dos alunos nas disciplinas é o da classificação no processo seletivo do curso. 


