
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Currículos 03.01.002 e 03.02.002 (período: 1995 a 2006) 

 
 

Curso de Geografia – Currículos 03.01.002 e 03.02.002 - 1995-2006 
 
Ementas das Disciplinas do 1º Período 
 

GGE 04060 História do Pensamento Geográfico 
A questão do conhecimento. A Ciência e o pensamento moderno. Ciências Sociais e Naturais. A 
Geografia no espectro das ciências. A geografia no Mundo Clássico. A Geografia do fantástico 
e dos árabes. A Geografia do Renascimento e do Iluminismo. A Geografia das escolas 
nacionais: alemã, francesa e americana. Crise da “Geografia Tradicional” e a Revolução teórico-
quantitativa. As várias tendências em curso. A evolução da Geografia no Brasil. 
 
GGE 04061 Sociedade e Natureza 
A concepção e a apropriação da Natureza nas diferentes culturas (oriental e ocidental). As 
diversas fases históricas da relação sociedade-natureza: as sociedades pré-históricas, 
agrárias e industriais. Os paradigmas tecnológicos modernos. Vertentes do movimento 
ambientalista e os modelos de desenvolvimento. 
 
GCG 04027 Astronomia de Posição 
Introdução ao estudo da Astronomia: evolução, divisão e conceitos. A Astronomia de Posição: a 
Terra no espaço, os rumos, orientação na superfície terrestre, a esfera celeste, seus 
referenciais e coordenadas, o movimento diurno, as esferas reta, paralela e oblíqua e sua 
relação com as latitudes geográficas, a trajetória anual do Sol, a eclítica e os pontos 
equinociais, os solstícios e equinócios e sua relação, as latitudes especiais da Terra, a rotação 
da Terra e os tempos sideral, verdadeiro, solar médio, local e legal. Introdução à Astronomia 
de campo: localização de pontes terrestres através de determinações astronômicas. 
 
GGO 04007 Geologia  
A Terra: origem, idade e constituição. Teoria da tectônica de placas. Minerais e suas 
propriedades. Rochas: condições de formação e classificação. Estruturas tectônicas. Orogenia 
e epirogenia. Geologia Histórica. Introdução à Geologia do Brasil. 
 
GAP 04001 Antropologia I 
A Antropologia como campo de conhecimento. Sistematização do conhecimento antropológico 
através de esquemas conceituais explicativos. Problemas básicos de organização social, política 
e econômica dentro da perspectiva antropológica. Conhecimento e crença na sistematização do 
universo; sistemas de valores e padrões de comportamento: magia, religião e ciência; mitologia 
e arte. 
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Ementas das Disciplinas do 2º Período 

 

GGE 04062 Teorias da Geografia 
A Geografia no espectro das ciências. Os paradigmas filosóficos e metodológicos históricos da 
Geografia. As categorias teórico-metodológicas básicas e suas diferentes formulações. As 
teorias de localização e o papel da localização no discurso geográfico. Os problemas: o 
problema da periodização, o problema das “escolas” como referência paradigmática, o 
problema da identidade cartográfica do fenômeno geográfico. As questões: a questão 
ambiental (determinismo-possibilismo), a questão regional (Geografia Geral-Geografia 
Regional), a questão da dicotomia (Física-Humana). A questão do profissional-geógrafo. A 
questão da escala geográfica. 
 
GGE 04063 Geografia da População 
Ecúmeno terrestre. A distribuição, o crescimento, a estrutura populacional nos países centrais 
e periféricos. As migrações intra e inter países centrais e periféricos. Teorias e políticas 
demográficas. Demografia e cidadania. 
 
GGE 04064 Meteorologia 
A ciência meteorológica e suas aplicações; principais técnicas de obtenção de dados; fatores 
climáticos e geográficos; elementos climáticos: atmosfera da terra, radiação, temperatura, 
unidade, condensação, precipitação, vento; mapeamentos. 
 
GGE 04065 Geomorfologia I 
O conceito de processos geomorfológicos. A relação entre os processos endógenos e exógenos 
na evolução do relevo. Métodos e técnicas de estudos geomorfológicos. As grandes estruturas 
do relevo continental. Processos das vertentes: os movimentos de massa. As regiões 
sedimentares: tipos de relevo, rede hidrográfica e processos de formação. Mapas e cartas 
geomorfológicas; trabalho de campo. 
 
GAG 04028 Cartografia Básica 
História e evolução da Cartografia. Conceitos fundamentais. Classificação de mapas e cartas. 
Elementos essenciais dos mapas. Noções gerais de sistemas de projeção. A Terra: esfera, 
geóide, elipsóide de revolução e elipsóide de referência. Dimensões da Terra. Referenciais 
terrestres. Sistemas de coordenadas terrestres: geodésicas, topográficas e geográficas. 
Determinação da longitude em função do tempo. Escalas. 

 

GEM 04009 Estatística IX 
Concerto fundamental de estatística; noções de amostragem. Médias. Fases do trabalho 
estatístico; tabelas e gráficos. Medidas de posição, dispersão e assimetria. Teoria elementar 
da amostragem. Ajustamento de curvas. 
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Ementas das Disciplinas do 3º Período 

 

GGE 04067 Pedologia I 
Conceito e importância do estudo do solo na organização do espaço; informações básicas sobre 
a origem, propriedades e constituição dos solos. Morfologia do perfil dos solos; levantamento, 
classificação, análise, distribuição espacial dos solos no Brasil e no Mundo; uso e apropriação 
dos solos; legislação que regulamenta o uso do solo. 
 
GGE 04068 Climatologia 
Bases dinâmicas da circulação atmosférica; sistemas atmosféricos: pressão atmosférica, 
massas de ar, frente, ciclones, el niño (ENOS), aspectos da climatologia sinótica-dinâmica na 
América do Sul, grandes zonas climáticas do globo, classificação climática, mudanças 
climáticas, climatologia: do Brasil e estado do Rio de Janeiro, mapeamentos geográficos. 
 
GGE 04069 Hidrologia 
Conceito e histórico da Hidrologia. A Hidrologia e a Geografia. Objeto e método de estudo. O 
ciclo das águas: a água na atmosfera, no solo e no subsolo. As águas do escoamento 
subterrâneo e subsuperficial. As águas superficiais e seu comportamento. As bacias 
hidrográficas brasileiras. Apropriação e uso da água em diferentes sociedades. Legislação que 
regulamenta o uso das águas continentais. 
 
GGE 04066 Geografia Econômica 
Organização espacial e a economia política. Conceito de valor segundo as diferentes escolas do 
pensamento e sua relação com o espaço. Os setores de atividades, a estruturação do espaço e 
a questão ambiental nos diferentes sistemas econômicos. As teorias de desenvolvimento. 
 
GCG 04028 Cartografia Básica 
História e evolução da Cartografia. Conceitos fundamentais. Classificação de mapas e cartas. 
Elementos essenciais dos mapas. Noções gerais de sistemas de projeção. A Terra: esfera, 
geóide, elipsóide de revolução e elipsóide de referência. Dimensões da Terra. Referenciais 
terrestres. Sistemas de coordenadas terrestres: geodésicas, topográficas e geográficas. 
Determinação da longitude em função do tempo. Escalas. 
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Ementas das Disciplinas do 4º Período 

 

GGE 04070 Geografia Agrária 
Conceituação. O papel da Geografia Agrária diante dos problemas da fome e dos desequilíbrios 
ecológicos. A multiplicidade das formas de produção agro-pastoril. A diversidade do espaço 
agrário e os seus fatores. A morfologia agrária. Os sistemas agrícolas e sua classificação. A 
evolução das forças produtivas e das relações sociais de produção e sua importância 
fundamental para uma visão dinâmica da estrutura dos sistemas agrícolas e das diferentes 
paisagens agrárias. 
 
GGE 04071 Geografia Urbana 
A questão urbana na atualidade. Conceito de cidade. O papel da cidade na história: origem e 
processo de evolução. O processo de urbanização. As noções de sítio e posição. As funções e a 
estrutura interna da cidade. Os modelos de uso do solo e os agentes estruturadores do espaço 
urbano. A relação cidade e campo. Hierarquia e rede urbana. As diferentes escalas de análise. 
A problemática urbana e os Movimentos Sociais. 
 
GGE 04072 Geografia da Indústria 
Evolução da atividade industrial do artesanato à manufatura. A revolução industrial e a 
reordenação espacial da sociedade moderna. Modelos de industrialização. O paradigma 
técnico-científico moderno e os problemas ambientais e locacionais do espaço industrial. A 
crise do padrão, as inovações tecnológicas e a nova espacialidade. 
 
GGE 04073 Ecologia 
A Ecologia e os problemas ambientais da atualidade. O conceito de ecossistema: estrutura, 
dinâmica, fatores abióticos, populações e comunidades, fluxo de energia e ciclos 
biogeoquímicos. Aspectos sobre a dinâmica dos principais ecossistemas terrestres e aquáticos. 
 
GCG 04029 Cartografia Temática Aplicada 
Noções gerais de Altimetria: confecção de perfis topográficos e maquetes de relevo: 
delimitação de bacias hidrográficas. Representação planimétrica da superfície terrestre: 
convenções cartográficas: leitura e interpretação de mapas e cartas. Representação de 
eventos geográficos: cartogramas. 
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Ementas das Disciplinas do 5º Período 

 

GGE 04074 A Natureza e sua dinâmica no Brasil 
A Natureza e seu significado na organização do espaço brasileiro. A questão da tropicalidade. 
Os elementos formadores da natureza e seu inter-relacionamento. As grandes paisagens 
naturais originais. As potencialidades da natureza (recursos naturais) frente ao 
desenvolvimento econômico e tecnológico. A questão da biodiversidade. Problemas ambientais 
dos ecossistemas brasileiros e as suas relações com as questões ambientais globais. 
 
GGE 04075 Formação socioespacial Brasileira 
Posição do Brasil no contexto geopolítico e econômico mundial. O papel do Estado na 
conformação geográfica do Brasil: do Estado cartorial ao planejamento. A apropriação do 
território: das Sesmarias ao Estatuto da Terra. Padrões de organização social do espaço 
brasileiro: do padrão colonial ao semi-colonial ou da Colônia à República Velha. Padrões de 
organização social do espaço brasileiro. A crise do atual modelo socioespacial e a questão do 
Estado. Unidade e diversidade da formação socioespacial brasileira. 
 
GGE 04076 Região e Regionalização 
A relevância da questão regional e os processos de regionalização: escalas e relações sociais. 
Os conceitos de região: da região natural aos ecossistemas; da região lablachiana à identidade 
regional; da região funcional ao planejamento regional. Divisão espacial do trabalho e 
regionalismo político. Globalização/fragmentação, redes e blocos de poder na regionalização 
do mundo contemporâneo. 
 
GGE 04077 Biogeografia I 
A distribuição geográfica dos organismos. Fatores históricos, biológicos e ecológicos. 
Elementos de taxonomia de plantas e animais. Regiões biogeográficas. Os biomas terrestres: 
classificação, caracterização, diversidade e alterações antrópicas. 
 
GGE 01091 Estágio Curricular em Geografia I (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes 
momentos do processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 01092 Estágio Curricular em Geografia II (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes 
momentos do processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GCG 04030 Interpretação de Imagens 
Fotointerpretação: princípios e campo; aplicação e técnica aerofotográficas; critérios de 
fotointerpretação. Interpretação de fotografias nos diferentes campos; imagens orbitais: 
princípios de obtenção, processamento e configuração (geométrica e estatística) de uma 
imagem orbital; Elementos de interpretação; interpretação mono e esterioscópica; exemplos 
de aplicação em mapeamentos: globais, regionais, semidetalhe e detalhe; visões integradas: 
orbital, aérea e de campo. 
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Ementas das Disciplinas do 6º Período 

 
GGE 01093 Estágio Curricular em Geografia III (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes momentos do 
processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 01094 Estágio Curricular em Geografia IV (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes momentos do 
processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 04078 A Organização do Espaço Centro-Sul Brasileiro 
A consolidação da hegemonia do Centro-Sul e os diferentes padrões de organização socioespacial. A 
modernização conservadora no campo; o papel do Estado e reorganização do espaço geográfico. 
Urbanização e industrialização; concentração geográfica e centralização do capital. Urbanização e 
miséria nas cidades; A crise urbana. Redes de comunicação e de transporte e o espaço da fenibilidade do 
capital. A Geografia da crise do modelo atual: perspectivas das reformas agrária e urbana. 
 
GGE 04079 A Organização do Espaço Periférico Brasileiro 
Sobre o conceito de periferia e sua especificidade na formação geográfica brasileira: região, hegemonia 
e bloco histórico. A organização socioespacial da Amazônia: Contexto Geopolítico; a questão da fronteira 
e os diferentes padrões de organização socioespacial. A organização socioespacial do Nordeste: 
contexto geopolítico; o Nordeste tradicional e o papel das oligarquias; a modernização do Nordeste e as 
recentes transformações socioespaciais. Região e noção: oligarquias regionais e a questão nacional. 
 
GGE 04080 Geografia da América Latina 
Unidade e diversidade do espaço periférico mundial e a especificidade latino-americana. A formação 
socioespacial. As teorias do subdesenvolvimento/dependência da América Latina. A modernização 
geograficamente desigual: industrialização/urbanização e a questão agrária. Apropriação da Natureza e a 
questão ambiental. Diversidade cultural, lutas sociais e nova regionalização. A América Latina na nova 
ordem internacional. 
 
SSE 04027 Didática (Licenciatura) 

Elementos teóricos para a compreensão dos conceitos de cotidiano e processo didático. A apreensão do 
real e a formação do pensamento abstrato na relação didática. Conhecimento comum e conhecimento 
científico: análise a partir dos recursos didáticos. Ensinar e aprender como processos complementares 
na construção do conhecimento: a reflexão ação-reflexão. A aula como um ato integrado de produção e 
consumo e como interação de múltiplos sujeitos: a comunicação didática. 
 
SSE 04033 Didática VII – Geografia (Licenciatura) 

Geografia e escola; metodologia do ensino de Geografia; planejamento, objetivos, conteúdo 
programático; avaliação; métodos e técnicas de ensino, elaboração de material didático; projeto de 
observação de uma escola. 
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Ementas das Disciplinas do 7º Período 

 
GGE 01095 Estágio Curricular em Geografia V (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes momentos do 
processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 01096 Estágio Curricular em Geografia VI (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes momentos do 
processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 04081 Metodologia da Pesquisa em Geografia I 
A relação teoria-método-técnica. Os métodos da Ciência. Os métodos históricos de pesquisa na 
Geografia. As técnicas aplicadas à pesquisa geográfica: cartográfica, estatística, imagens, entrevista. O 
trabalho de campo e de gabinete. 
 
GGE 04082 Geografia dos Blocos Mundiais de Poder 
Blocos e redes de poder: globalização e contradições internacionais. Padrões de desenvolvimento e 
configuração espacial dos centros mundiais de poder. A emergência do Japão e da Ásia Oriental como 
centro econômico e as relações com os EUA. Fragmentação do bloco socialista e a unificação européia. 
Hegemonia dos EUA e sua reestruturação econômica. O papel da África, do Oriente Médio e da Ásia 
Meridional no processo de globalização/fragmentação mundial. 
 
GGE 04083 Planejamento Territorial (Bacharelado) 
Conceito de planejamento e suas diferentes vertentes. A relação estado-território-planejamento em 
suas diferentes escalas. A legislação brasileira sobre ordenamento territorial. Teoria e técnicas do 
planejamento territorial; os diferentes critérios de zoneamento econômico-ecológico no uso do 
território. Estudos de caso. 
 
GGE 04084 Estudos de Impactos Ambientais (Bacharelado) 
A questão dos impactos ambientais. A legislação ambiental no Brasil. As metodologias do EIA/RIMA. O 
gerenciamento ambiental; zoneamento econômico-ecológico, licenciamento e monitoramento. O RIMA 
como instrumento popular. 
 
SFP 04013 Psicologia da Educação V (Licenciatura) 
Psicologia da adolescência: introdução ao estudo da Psicologia Evolutiva. Aspectos do desenvolvimento 
humano; aspectos biopsicosociais da adolescência, problemas do adolescente brasileiro. Psicologia da 
aprendizagem: conceito de aprendizagem. A aprendizagem como processo e como produto. Transferência, 
motivação e avaliação da aprendizagem. A relação professor-aluno no processo de aprendizagem. 
 
SSE 04049 Prática de Ensino I – Geografia (Licenciatura) 

Constará de um estágio supervisionado e de encontros na Faculdade de Educação. Os encontros devem 
propiciar orientação para o estágio; troca de experiência vivenciada pelo educando na instituição de 
primeiro grau; planejamento das atividades; discussões de temas educacionais. O estágio constará de 
trabalho co-oparticipativo junto ao primeiro grau de ensino em uma instituição escolar. 
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Ementas das Disciplinas do 8º Período 

 

GGE 01097 Estágio Curricular em Geografia VII (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes 
momentos do processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 01098 Estágio Curricular em Geografia VIII (Bacharelado) 
Ementa variável para atender às necessidades de conteúdos desenvolvidos nos diferentes 
momentos do processo ensino-aprendizagem previstos em cada período do curso de Geografia. 
 
GGE 04085 Geografia Política (Bacharelado) 
Geografia Política e Geopolítica: as diferentes abordagens teóricas. Território. Poder, 
segurança e soberania. Estado-Nação, nacionalismo e a questão das fronteiras. Direito 
internacional, sistema financeiro/comercial e organismos internacionais. Estratégias político-
militares, tecnologia e conflitos contemporâneos. 
 
GHT 04011 História Econômica Geral e do Brasil 
Formação, expansão e transformação do capitalismo e a inserção da economia brasileira 
nesses processos: do período colonial à República Nova. 
 
GGE 04090 Trabalho de Conclusão de Curso – Geografia (Bacharelado) 
Tópicos variáveis de acordo com os interesses temáticos dos estudantes. 
 
SSE 04103 Organização da Educação no Brasil (Licenciatura) 

A organização do ensino no Brasil e seus determinantes históricos, estruturais e conjunturais. 
O sistema educacional brasileiro: sua organização e funcionamento nos aspectos filosóficos, 
políticos, normativos, administrativos e técnico-pedagógicos. O ensino fundamental como 
direito de todos e dever do Estado na construção da cidadania. A escola pública, sua 
trajetória e perspectivas. O ensino médio: sua relação com o trabalho e ensino superior. 
 

SSE 06065 Prática de Ensino II – Geografia (Licenciatura) 
Sob a forma de estágio supervisionado: prática em sala de aula em Geografia. 
 
SSE 06065 Prática de Ensino III – Geografia (Licenciatura) 

 


