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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica: Campus Jataí

Curso: Geografia

Disciplina: Geografia e Demografia

Carga horária semestral: 64h               Teórica: 64h                     Prática: 0h     

Semestre/ano: 1/2014

Professor (a): Dr. Márcio Rodrigues Silva – marcioufg@gmail.com

II. Ementa
O envelhecimento  da população.  A origem dos estudos  de  população,  o  seu campo
estrutural, qualitativo e propositivo. Dinâmica, estrutura e mobilidade da população. As
suas principais categorias e suas filiações teóricas. As ideologias e a evolução desses
estudos. O perfil demográfico do mundo, do Brasil e de Goiás.  Elementos da pesquisa
demográfica.

III. Objetivo Geral
Compreender os temas especificados na ementa. Desenvolver iniciativas de pesquisa.

IV. Objetivos Específicos
Através das estratégias traçadas o aluno, ao final do curso, deverá assimilar os conceitos
básicos acerca dos temas trabalhados, bem como, ter noções sobre pesquisa acadêmica
e prática profissional utilizando-se dos temas da disciplina.

V. Conteúdo

Ver item XI: Cronograma

VI. Metodologia
Os temas serão abordados em atividades teóricas e práticas, conforme plano de trabalho.
As  atividades  serão  direcionadas  para  que  ao  final  do  curso  ocorram  iniciativas  de
pesquisa e prática por parte dos discentes.

VII. Processos e critérios de avaliação

• As resenhas deverão ser entregues no início de cada aula.

• Não serão aceitos trabalhos atrasados.

• O estudante que deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino poderá
solicitar segunda chamada até cinco (5) dias úteis após a data de realização da
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avaliação.  A  segunda  chamada  de  avaliação  deverá  ser  formalizada  na
coordenação do curso, devidamente justificada e comprovada.

• A avaliação da disciplina será composta das seguintes atividades:

N1 a N8: Resenha dos textos das aulas - Avaliação individual - 10,0 pontos – Cada resenha corresponde a 
3% da nota final (Total: 24% da nota final). 

N9: Avaliação escrita individual sem consulta - 10,0 pontos –  40% da nota final

N10 a N14: Desenvolvimento do trabalho final - 10,0 pontos  - Cada etapa corresponde a 2% da nota final –
Total - 10% da nota final.

N15: Apresentação do trabalho final - Avaliação em grupo - 10,0 pt  - 11% da nota final

N16: Trabalho final escrito - Avaliação em grupo - 10,0 pt  - 15% da nota final

Nota da disciplina 

NF = (N1 x 0,03) + (N2 x 0,03) + (N3 x 0,03) + (N4 x 0,03) + (N5 x 0,03) + (N6 x 0,03)+ (N7 x 0,03) + (N8 x

0,03)  + (N9 x 0,4)  + (N10 x 0,02)  + (N11 x 0,02)  + (N12 x 0,02)  + (N13 x 0,02)  + (N14 x 0,02)  + (N15 x

0,11)+ (N16 x 0,15)

VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações
Os resultados serão enviados para os e-mails cadastrados na coordenação de curso

IX. Bibliografia básica e complementar

Ver item XI: Cronograma

X. OBSERVAÇÕES:

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1122, de 9 de novembro de 2012

Capítulo IV

 Seção I, Da Verificação da Aprendizagem, Art. 79

§ 2º Será aprovado na disciplina ou no eixo temático/módulo o estudante que obtiver nota final igual
ou superior a seis vírgula zero (6,0) e frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) da
carga horária da disciplina ou do eixo temático/módulo, observado o disposto no artigo 83.

Seção IV

Da Frequência

Art. 83. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga
horária de cada disciplina ou eixo temático/módulo, nos cursos presenciais, com exceção das disciplinas ou
dos eixos temáticos/módulos de estágio curricular obrigatório, cuja carga horária definida no PPC de cada
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curso deverá ser cumprida na totalidade.

§ 1º O registro da frequência às aulas será de responsabilidade do professor da disciplina ou do eixo
temático/módulo, sob a supervisão da coordenadoria de curso.

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência dos estudantes no diário de classe disponibilizado pelo
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante.

Art. 84. Será obrigatória ao estudante a frequência de participação mínima de setenta e cinco por cento
(75%)  do  total  das  atividades  presenciais  e  não  presenciais  previstas  na  disciplina  ou  no  eixo
temático/módulo, nos cursos a distância.

§ 1º O registro da frequência de participação será de responsabilidade do professor da disciplina ou do eixo
temático/módulo, sob a supervisão do polo a que está vinculado o estudante.

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência de participação no diário de classe disponibilizado pelo
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante.

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS

Todos os trabalhos propostos deverão seguir as normas atuais da ABNT.

XI. Cronograma

Encontro 1 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Apresentação do plano de trabalho

• Introdução à disciplina

Encontro 2 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• A demografia nos primeiros anos do século XXI

• O amadurecimento da população brasileira

Avaliação: Resenha 1 - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
MELLADO, Manuel Ordorica. La Demografía en los primeros años del siglo XXI: una visión hacia el proceso
de envejecimiento. Papeles de Población, México, vol. 12, núm. 50, octubre-diciembre, 2006, p. 23-26, 
Universidad Autónoma del Estado de México. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=11205005>. Acesso em: 04 abril 2013.

STEFANO, Fabiane. Mais velho e mais rico: os brasileiros entre 50 e 70 anos de idade estão se tornando 
mais numerosos (Brasil: demografia). Mesmo com mais gastos de previdência, isso é mais uma 
oportunidade para a economia do país. Exame, vol.45, novembro de 2011, p.70-72

VITAL, Nicholas. Vinte anos para ficar rico: está em curso um fenômeno novo para o país: o 
amadurecimento em massa da população. Como atesta o exemplo dos Tigres Asiáticos, essa mudança 
abre espaço para que o Brasil se desenvolva de forma consistente. Mas é preciso correr, pois a janela de 
oportunidades tem data para fechar (Capa: demografia). Exame, vol.44, novembro de 2010, p.34-47.
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Encontro 3 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• População e Geografia (DAMIANI, 2006)
◦ Introdução
◦ Concepções sobre população 
◦ Teoria de Malthus
◦ Malthus vive
◦ Marx e a população

Avaliação: Resenha 2  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.7-20

Encontro 4 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Malthusianismo e Neomalthusianismo Contemporâneo
• Elementos da Dinâmica Populacional

◦ Mortalidade
◦ Natalidade e Fecundidade
◦ Migração

Avaliação: Resenha 3  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.20-46

Encontro 5 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• A Geografia da População da Geografia “Clássica” (DAMIANI, 2006)
• A diversidade de Ocupação ou de Povoamento da Superfície Terrestre
• Fatores da Distribuição da População
• A importância da demografia na análise geográfica da população
• As migrações

Avaliação: Resenha 4  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.47-66

Encontro 6 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Superpopulação
• Superpopulação nos países subdesenvolvidos
• A população e o homem
• A produção do homem“Homem ao trabalho” e a regulação de sua sexualidade
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Avaliação: Resenha 5  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.66-91

Encontro 7 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• O caminho das diferenças
• O crescimento demográfico e a homogeneização
• As “diferenças” consentidas e as diferenças produzidas

Avaliação: Resenha 6  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. São Paulo: Contexto, 2006. p.92-102

Encontro 8 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Demografia e família: as transformações da família no século XXI

Avaliação: Resenha 7  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
SILVA, Mônica Cristina da; CHAVEIRO, Eguimar Felício. DEMOGRAFIA E FAMÍLIA: AS 
TRANSFORMAÇÕES DA FAMÍLIA NO SÉCULO XXI. Boletim goiano de geografia, Goiânia, v. 29, n. 2, p.
171-183, jul./dez, 2009.

Encontro 9 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Demografia urbana e políticas sociais
• Revisão

Avaliação: Resenha 8  - 10,0pt (3% da nota final - Entregar no início da aula)

Bibliografia:
TORRES, Haroldo da Gama. Demografia urbana e políticas sociais. R. Brasileira de Estudos 
Populacionais, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 27-42, jan./jun. 2006

Encontro 10 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Avaliação escrita, individual, sem consulta -  10,0pt (40% da nota final)
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Encontro 11 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Divisão dos grupos para o trabalho final (A turma será dividida em quatro grupos). Os dados do 

texto deverão ser atualizados.

◦ Entrega de trabalho escrito e apresentação do trabalho

◦ Tema: (Re)Distribuição da população, economia e geografia do consumo e dos níveis de vida.

▪ A população; Evolução demográfica; Alfabetização; O processo de urbanização; Cidades 

com mais de 20 mil habitantes; Cidades com mais de 100 mil habitantes; Cidades 

milionárias e metropolização; Desmetropolização; Processos e tendências; Involução 

metropolitana; A população não-urbana; As migrações. 

• Etapa 1 - Definição das questões principal e secundárias do trabalho -  10,0pt (2% da nota final)

Bibliografia:
SANTOS, Milton.SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Record, 2001. p.199-214.

Encontro 12 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Etapa 2 - Apresentação da revisão de literatura do trabalho final -  10,0pt (2% da nota final)

Encontro 13 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Etapa 3 - Apresentação da metodologia do trabalho final -  10,0pt (2% da nota final)

Encontro 14 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Etapa 4 - Apresentação da análise dos dados do trabalho final -  10,0pt (2% da nota final)

Encontro 15 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Etapa 5 - Apresentação da introdução e considerações finais do do trabalho final -  10,0pt (2% da

nota final)
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Encontro 16 - CH Teórica:  4       CH Prática: 0

• Apresentação do trabalho final – 10,0pt (11% da nota final)
• Entrega do trabalho final escrito - 10,0pt (15% da nota final)

Data Jataí, 06 de março de 2014.

___________________________
Prof. Dr. Márcio Rodrigues Silva

______________________________
Coordenação de curso

Assessoria de Graduação
Telefone: (64) 3606-8254 // E-mail: graduacaocampusjatai@gmail.com

Rodovia BR 364 – Km 192, Parque Industrial
Caixa Postal. 03, CEP: 75801-615

www.jatai.ufg.br
Página 7 de 7


