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Ementas das Disciplinas do 1º Período 
 
Antropologia I  (GAP 00112) 
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. 
 
Geologia (GGO 00081) 
Introdução. 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. Vulcanismo e plutonismo. Processos exógenos na evolução dos 
ambientes de sedimentação e na modificação do relevo Terrestre.  Geologia Histórica. 
Introdução à Geologia do Brasil. 
 
História do Pensamento Geográfico (GGE 00114) 
A questão do conhecimento. A ciência e o pensamento moderno. Ciências sociais e naturais. 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 Revolução Teorético-Quantitativa. As tendências 
em curso. A evolução da Geografia no Brasil 
 
História Econômica Geral e do Brasil (GHT 00327) 
Formação, expansão e transformação do capital ismo e a inserção da economia 
brasileira nesses processos: do período colonial  à República Nova. 
 
Sociedade e Natureza (GGE 00123) 
As concepções e a apropriação da Natureza nas suas 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. 
 
Práticas Educativas I (GGE 00155) 
Conjuntos de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão que proporcionam múltiplas 
vivências de produção e socialização do conhecimento geográfico. 
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Ementas das Disciplinas do 2º Período 
 
Cartografia Básica (GAG 00033) 
A História da Cartografia; Conceituações: Cartografia, Mapa, Carta Topográfica, Carta 
Cadastral, Planta; Elementos Essenciais dos Mapas e Cartas; Noções Gerais de Sistemas de 
Projeção; O Globo Terrestre: Forma e Dimensões da Terra, Referências Terrestres, 
Orientação Terrestre; Sistema de Coordenadas Terrestres; Cálculo da Longitude em função 
da Hora Média local; Escala: Tipos, cálculo de distâncias e áreas reais. 
 
Climatologia (GGE 00146) 
Sistema climático, Feedback climático, Fatores e elementos climáticos, Atmosfera da Terra, 
Radiação solar e terrestre, Temperatura e Umidade do ar, Nebulosidade, Pluviosidade, 
Pressão atmosférica, Ventos e Tormentas, Circulação geral da atmosfera, Massas de ar, 
Frentes, El Niño, La Niña, Oscilação Sul, Dipolo do Atlântico e Classificações climáticas. 
 
Geografia da População (GGE) 
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. 
 
Geomorfologia Geral (GGE 00149) 
Formas de relevo e sua relação com o substrato geológico; A relação entre os processos 
endógenos e exógenos na evolução do relevo; As grandes estruturas do relevo terrestre; 
Introdução às teorias de formação do relevo continental; A bacia hidrográfica como unidade 
básica do relevo; Fisiografia geral do relevo costeiro e submarino; Introdução a técnicas de 
levantamentos geomorfológicos; Mapas e cartas geomorfológicos; Trabalho de campo. 
 
Teorias da Geografia (GGE 00145) 
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 da identidade cartográfica do genômeno geográfico.  As 
questões: a questão ambiental (determinismo-possibilismo),  a questão regional (Geografia 
Geral-Geografia do Brasil),  a questão da dicotomia (Física-Humana).  A questão do 
profissional-geógrafo.  A questão da escala geográfica. 
 
Práticas Educativas II (GGE 00156) 
Conjuntos de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão que proporcionem múltiplas 
vivências de produção e socialização do conhecimento geográfico. 
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Ementas das Disciplinas do 3º Período 
 
Cartografia Temática (GAG 00034) 
Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM). Coordenadas UTM. 
Convenções Cartográficas: Altimétricas, batimétricas e planimétricas. Perfis longitudinais e 
transversais. Inclinação e declividade do terreno. Delimitação de bacias hidrográficas. 
Construção de maquetes a partir de curvas de nível. SIG’s: fundamentos, elaboração 
Cartogramas cromáticos, cartesianos, angulares, figurativos, pontuais, através de isolinhas. 
 
Geografia Econômica (GGE 00131) 
Organização espacial e a economia política.  Conceito de valor segundo as diferentes escolas 
do pensamento e sua relação dom o espaço.  Os setores de atividades.  A estruturação do 
espaço e a questão ambiental nos diferentes sistemas econômicos, As teorias do 
desenvolvimento. 
 
Geomorfologia Continental (GGE 00151) 
Modelos de evolução do relevo continental: teorias de Davis, Penck, Gilbert King e outros; 
Processos erosivos nas encostas: escoamento superficial e subsuperficial da esculturação do 
relevo continental; Movimentos de massa nas encostas; Registro estratigráfico como 
ferramenta para o entendimento da evolução do relevo; Processos e formas fluviais; 
Geomorfologia e solos; Métodos e técnicas de levantamentos em Geomorfologia Continental; 
Mapeamento de formas geomorfológicas; Trabalho de Campo. 
 
Hidrogeografia (GGE 00150) 

Definição do objeto da hidrogeografia; A importância da água; A água no planeta terra; O ciclo 
hidrológico e o Balanço hídrico; A bacia hidrográfica; As águas do escoamento subsuperficial; 
Água subterrânea; A água e a sociedade: apropriação e uso da água, conflitos gerados pela 
escassez de água; Gestão de recursos hídricos. 

 
Metodologia da Pesquisa em Geografia (GGE 00154) 
A relação teoria-método-técnica. Os métodos da Ciência. Os métodos históricos da pesquisa 
na Geografia. As técnicas aplicadas à pesquisa geográfica: cartográfica, estatística, imagens, 
entrevista. O trabalho de campo e de gabinete. 
 
Práticas Educativas III (GGE 00157) 
Conjuntos de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão que proporcionem múltiplas 
vivências de produção e socialização do conhecimento geográfico. 
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Ementas das Disciplinas do 4º Período 
 
Ecologia (GGE 00119) 
A Ecologia e os problemas ambientais da atualidade. O conceito de ecossistema: estrutura e 
dinâmica: Fatores Abióticos: Fatores Bióticos: populações e comunidades; Fluxo de energia; 
Ciclos Biogeoquímicos; Características dos principais ecossistemas terrestres e aquáticos. 
 
Geografia da Indústria (GGE 00138) 
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. 
 
Pedologia (GGE 00152) 
Conceito e importância do estudo do solo na organização do espaço; informações básicas sobre 
a origem, propriedade e constituição dos solos. Morfologia do perfil de solo; levantamento, 
classificação, análise, distribuição espacial dos solos no Brasil e no Mundo;  uso e apropriação 
dos solos;  legislação que regulamenta o uso do solo 
 
Sensoriamento Remoto I (GAG 00035) 
Definição, história e evolução do sensoriamento remoto. Definição e classificação dos 
sensores remotos. Princípios físicos fundamentais. Níveis de aquisição de dados. Sensores 
fotográficos. Sensores imageadores ativos e passivos. Produtos de Sensoriamento Remoto. 
Interpretação de imagens. Processamento digital de imagens. Carta Imagem. 
 
Práticas Educativas IV (GGE 00158) 
Conjuntos de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão que proporcionem múltiplas 
vivências de produção e socialização do conhecimento geográfico. 
 
Didática (SSE 00229) 
Os saberes, a Pedagogia e a Didática como produções sócio-históricas e político-filosóficas. 
As múltiplas produções de conhecimentos pedagógicos críticos no mundo moderno e 
contemporâneo. O planejamento educacional como política de produção de fazeres-saberes 
críticos, reflexivos e includentes no e do cotidiano pedagógico. Culturas, identidades e 
saberes docentes. 
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Ementas das Disciplinas do 5º Período 
 
Biogeografia (GGE 00147) 

Conceituação.  Histórico e objeto.  A flora e a fauna;  repartição dos organismos.  Migração, 
Dispersão.  Áreas e Territórios florísticos e faunísticos. Noções de classificação.  As grandes 
formações biológicas do globo terrestre e do Brasil. 
 
Geografia Agrária (GGE 00148) 
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. 
 
Geografia Urbana (GGE 00136) 
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 
estrutura internas 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. 
 
Geomorfologia Costeira (GGE 00181- Bacharelado) 
Geomorfologia costeira: objetivos, aplicabilidades e sua inter-relação com outras 
disciplinas;Terminologia das principais feições costeiras; Forçantes costeiros: ondas, marés e 
correntes; Variação do nível do mar; Introdução a sedimentologia; Principais feições costeiras: 
estuários, deltas, costas rochosas, praias, dunas, lagoas e lagunas; A geomorfologia e o 
gerenciamento costeiro; Macrocompartimentação do litoral brasileiro. 
 
Região e Regionalização (GGE 00153) 
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.     
 
Trabalho Orientado I (GGG 00011) 
Estudos Bibliográficos temáticos; práticas de construção de metodologias de pesquisa 
monográfica; trabalhos de gabinete, campo e laboratório. 
 
Pesquisa e Prática de Ensino I (SSE 00230 - Licenciatura) 
A disciplina escolar e o seu ensino: O conceito de disciplina escolar: sua construção histórica e 
seu papel no currículo atual. A problemática do conteúdo: o que se ensina? Para quê? Produções 
de conhecimento, saber escolar e metodologia de ensino. Os diversos tipos de materiais 
didáticos, as novas tecnologias e o livro escolar: seleção e crítica. A problemática da avaliação 
escolar. Elaboração de projeto de Estágio. 
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Ementas das Disciplinas do 6º Período 
 
Estágio Supervisionado I (GGE 00159) 
Domínio de ferramentas teórico-práticas de coleta e análise de informações geográficas. 
 
Formação Sócio-espacial Brasileira (GGE 00133) 
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 o semi-colonial ou da colônia à República Velha.  Padrões de 
organização social do espaço brasileiro.  A crise do atual  modelo sócio - espacial e a questão 
do Estado.  Unidade e diversidade da formação sócio-espacial brasileiro. 
 
Geografia da América Latina (GGE 00134) 
Unidade e diversidade do espaço periférico mundial e a especificidade latino-americana.  A 
formação sócio-espacial.  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 Natureza e Sua Dinâmica no Brasil (GGE 00124) 
A natureza e seu significado na organização do espaço brasileiro. A questão da tropicalidade. 
Os elementos formadores da natureza e seu interrelacionamento. As grande 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. 
 
Trabalho Orientado II (GGG 00012) 
Estudos Bibliográficos temáticos; práticas de construção de metodologias de pesquisa 
monográfica; trabalhos de gabinete, campo e laboratório. 
 
Pesquisa e Prática de Ensino II (SSE00231 - Licenciatura) 
A escola, o currículo e seus agentes: Investigação, reflexão, análise e elaboração de projetos 
e atividades Escolares. O professor, a pesquisa e o ensino: a ética e o compromisso social do 
professor. O projeto político-Pedagógico e o planejamento didático. 
 
Psicologia da Educação (SFO 00087- Licenciatura) 
O saber psicológico e suas principais vertentes. Especificidades da relação entre Psicologia e 
Educação. A construção do processo de conhecimento no decorrer do desenvolvimento. A 
interligação entre aprendizagem e desenvolvimento em face ao contexto escolar. A relação 
professor-aluno a partir de contribuições das perspectivas interacionistas em suas vertentes 
construtivista e sócio-histórica, bem como aspectos da dinâmica emocional. Adolescência como 
conceito multidimensional, envolvendo aspectos históricos, sociais, culturais e psicológicos. 
Desafios contemporâneos na educação de jovens. 
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Ementas das Disciplinas do 7º Período 
 
Estágio Supervisionado II (GGE 00160 - Bacharelado) 
Práticas de investigação geográfica 
 
Estudos de Impactos ambientais (GGE 00182 - Bacharelado) 
A questão dos impactos ambientais. legislação ambiental no Brasil. As Metodologias de EIAs E 
RIMAs. O Gerenciamento ambiental: Zoneamento ambiental, Zoneameto Ecomômico-Ecológico, 
Licenciamento e Monitoramento, O RIMA como instrumento popular. 
 
Geografia Política (GGE 00135 - 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 - mlitares, tecnologia e conflitos contemporâneos. 
 
Organização do Espaço do Centro-Sul Brasileiro (GGE 00121) 
A consolidação da hegemonia do Centro-Sul e os diferentes padrões de organização sócio - 
espacial.  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 flexibilidade do capital.  A Geografia da crise do modelo atual: 
perspectiva das reformas agrária e urbana.   
 
Trabalho Orientado III (GGG 00013) 
Estudos Bibliográficos temáticos; práticas de construção de metodologias de pesquisa 
monográfica; trabalhos de gabinete, campo e labaratório. 
 
Organização da Educação no Brasil (SSE 00228 - Licenciatura) 
A relação educação e sociedade, políticas públicas e educação. O sistema educacional 
brasileiro e seus determinantes históricos. A educação básica e superior em seus aspectos 
filosóficos, políticos, normativos e técnico-pedagógicos. O ensino médio: sua relação com o 
ensino fundamental e superior e com o trabalho. A  formação profissional em nível superior: 
licenciatura e bacharelado. A construção da escola pública: diretrizes,  organização e gestão. 
 
Pesquisa e Prática de Ensino III (SSE 00232- Licenciatura) 
As práticas e os saberes docentes: Investigação, reflexão, análise, elaboração e execução 
compartilhada de atividades e projetos pedagógicos. Atividades docentes; pluralidade e 
abrangência. O currículo vivido: o professor, os alunos, a sala de aula, a escola e o local; o livro 
didático; a interdisciplinaridade. 
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Ementas das Disciplinas do 8º Período 
 
Atividades Livres (GGD 00014) 
Cursos, mini-cursos, monitorias, participação no Programa de Educação Tutorial (PET), 
seminários, congressos, encontros, palestras. 
 
Estágio Supervisionado III (GGE 00161 - Bacharelado) 
Aplicação de metodologias de análise em diferentes escalas do espaço geográfico. 
 
Geografia dos Blocos Mundiais de Poder (GGE 00125) 

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. 

 
Organização do Espaço Periférico Brasileiro (GGE 00120) 
Sobre o conceito de periferia e sua especificidade na formação geográfica brasileira: Região, 
Hegemonia e Bloco Histórico. A organização sócio-espacial da Amazônia: contexto geopolítico; 
a questão da fronteira e os diferentes padrões de organização sócio-espacial.  A organização 
sócio-espacial do Nordeste; contexto geopolítico; o Nordeste tradicional e o papel das 
oligarquias; a modernização do Nordeste e as recentes transformações sócio-espaciais.  
Região e Nação: Oligarquias e a questão nacional. 
 
Planejamento Territorial (GGE 00179 - Bacharelado) 
Conceito de planejamento e suas diferentes vertentes; a relação estado – planejamento – 
território, em suas diferentes escalas; a legislação brasileira sobre o ordenamento territorial; 
os diferentes critérios de zoneamento econômico-ecológico no uso do território; estudos de 
caso. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (GGG 00015 - Bacharelado) 
Tópicos variáveis de acordo com os interesses temáticos dos estudantes. 
 
Pesquisa e Prática de Ensino IV (SSE 00233 - Licenciatura) 
As práticas e os saberes docentes: Atividades de pesquisa, planejamento e execução  
compartilhada de  atividades pedagógicas e docentes. Relatório final de caráter monográfico 
específico da licenciatura. 
 
 


