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EMENTAS DO CURSO DE GEOGRAFIA – CURRÍCULO NOVO, A PARTIR DE 2011 
NÍVEL I 

15359-04 Epistemologia da Geografia 
Introdução ao campo teórico da Geografia. Construção de uma Base Teórica e Epistemológica dos 
elementos que formam o campo da Geografia, tanto para a formação do Geógrafo como para o 
Licenciado.  
1531C-04 Geografia Física  
Compreende o estudo dos elementos do universo, estabelecendo relações com os acontecimentos que 
permeiam o Planeta Terra. Busca-se a compreensão da localização e orientação imediata e projetiva 
no espaço geográfico. 
15360-04 Estudos da População 
 Estudo da população e sua distribuição no espaço mundial, bem como o seu crescimento e 
componentes (natalidade, mortalidade e migrações), além da composição  da população  e da 
estrutura ocupacional. Estudos de caso.  
15360-04 Geografia da Produção e do Consumo 
Estudo do conceito de bens e necessidades e a relação com o ato econômico. Caracterização da 
formação da sociedade de consumo. Identificação dos novos setores da atividade econômica. Análise 
espacial da produção de energia e dos recursos minerais do globo. Caracterização dos efeitos do 
comércio internacional sobre a desigualdade entre os países. Investigação sobre a nova ordem 
econômica mundial considerando as mudanças na estrutura da economia e as características da 
globalização mundial. 
15363-04 Geografia Cultural 
Estudo das diferenças de idéias, tendências, crenças e valores existentes entre os povos e nos povos. 
1531E-01 Trabalho de Campo I 
 

NÍVEL II 
4120 A-04  Estatística Aplicada à Geografia 
Estatística Descritiva. Probabilidade. Distribuições de Probabilidade. Amostragem e Estimação. 
1443R-04 Organização Política da Educação Básica 
Estudo do sistema educacional brasileiro, de seus aspectos organizacionais, de suas políticas e das 
variáveis intervenientes na gestão da Educação Básica. Análise teórico-prática da legislação vigente, 
aplicada à organização  escolar em seus aspectos administrativo-pedagógicos, na perspectiva da 
transformação da realidade social.  
1531G-04 Estrutura e Dinâmica da Terra  
Estudo da origem e evolução da Terra no tempo geológico, do ciclo de formação das rochas e a 
tectônica de placas. Análise dos agentes internos e externos e seus processos, particularmente das 
províncias geológicas do RS associadas aos trabalhos de campo. 
1531H-04 Cartografia  
Busca a compreensão de escalas cartográficas, de coordenadas geográficas e estuda os sistemas de 
projeções cartográficas. Orienta sobre as representações cartográficas, bem como a construção de 
conceitos de cartometria, leitura e interpretação de mapas. 
15364-04 Geografia das Águas Continentais 
Estudo das águas continentais em todos os seus estágios e processos, incluindo o ciclo hidrológico, 
bem como a caracterização da rede de drenagem superficial e suas conseqüências para as 
comunidades por ela atingidas. 
1432K-02 Psicologia da Educação: Desenvolvimento  

Conceitos básicos em Psicologia da Educação. Caracterização do sujeito da educação nos seus 
aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores. Relação entre educação, desenvolvimento e 
aprendizagem. Reflexão sobre a educação do sujeito em desenvolvimento. Análise das teorias 
genéticas, psicanalíticas e sócio-antropológicas de desenvolvimento e as suas contribuições à 
educação.  
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1531S-04 Geografia Física Aplicada 
Esta disciplina compreende a aplicabilidade dos referenciais teóricos da Geografia Física na leitura do 
espaço geográfico e na representação deste espaço, permitindo a análise de fenômenos que 
contextualizam organizações humanas na sociedade local e global. 
1531J-01 Trabalho de Campo II 
 

NÍVEL III 
15367-04 Climatologia I 
Estudo de conceitos físicos indispensáveis para a compreensão das relações entre Atmosfera, 
Litosfera, Hidrosfera e Biosfera no comportamento do tempo atmosférico e, conseqüentemente no 
clima. 
1531N-04 Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável 
Estudo da origem e distribuição dos recursos naturais energéticos e não energéticos; renováveis e não 
renováveis e seus conceitos. Análise dos princípios de sustentabilidade ambiental, considerando o uso 
destes recursos na busca do desenvolvimento sustentável. Aplicação dos conceitos em estudos de 
caso na atividade de trabalho de campo.  
1531R-04 Cartografia Temática 
Estudo dos fundamentos de Cartografia temática no domínio das representações gráficas em bases 
semiológicas, habilitando o discente a respeito da informação e organização de dados espaciais. 
1531M-02 Oficinas Geográficas 
Atividades relacionadas às práticas docentes. Construção de material didático pedagógico. Aplicação 
dos conhecimentos específicos em trabalhos práticos que visem a construção do conhecimento 
geográfico.   
1531W-04 Geomorfologia Aplicada à Geografia 
Estudo dos elementos de Geomorfologia Estrutural e Climática bem como das formas de relevo 
associadas aos processos morfogenéticos endógenos e exógenos. Análise dos principais aspectos da 
Geomorfologia Regional do Brasil e do Rio Grande do Sul estabelecendo relações com a Geomorfologia 
Ambiental. 
1531T-01 Trabalho de Campo III 
 

NÍVEL IV 
1531V-04 Geografia Regional  
 Trata do estudo do conceito de região, sua aplicação no desenvolvimento do pensamento geográfico e 
nos estudos regionais e suas divisões.  
1531X-04 Aerofotogrametria  
Visa conceituações relativas à geometria da aerofoto vertical e a aplicação destes conceitos. Estuda 
as propriedades estereoscópicas das aerofotos, relacionado-as à paralaxe e à paralaxe 
estereoscópica.  
1432l-04 - Psicologia da Educação: Aprendizagem 
Análise conceitual de ensino e aprendizagem e do significado do processo de aprendizagem. 
Identificação de diferentes concepções teóricas que embasam a prática educacional (behavioristas, 
sócio-interacionistas e humanistas),comparação entre as teorias e implicações das mesmas para o 
processo de ensino e de aprendizagem. Análise da motivação e sua relação com o processo de ensino 
e de aprendizagem.  
1531U-04 Estudos Rurais 
Estudo do espaço rural e suas especificidades quanto a organização da produção, comercialização e 
abastecimento das comunidades humanas. Análise dos fatores ecológicos, econômicos sociais e 
culturais do espaço rural. Caracterização da tipologia da Geografia da Agricultura e sistemas 
classificatórios. Análise da questão agrária/fundiária e o desenvolvimento rural. 
1531Y-04  Estudo das Formações Urbanas 
Estudo espaço-temporal das cidades como resultado de combinações econômicas, 
políticas e culturais, as quais promovem não só a sua construção como também suas transformações. 
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1531K-02 Climatologia II 
Trata do estudo dos diferentes ritmos do tempo atmosférico, suas causas e conseqüências, não só do 
ponto de vista físico, como também das ações humanas. 
1532B-02 Paisagens Climatobotânicas 
Compreende o estudo da paisagem e suas interfaces com a biosfera, considerando o balanço 
energético e os ciclos biogeoquímicos na compreensão dos diferentes biomas do mundo. Busca-se 
análise da interferência do homem como modificador da paisagem natural bem como a (re) 
organização das paisagens em diferentes contextos sócio-culturais. 
1531Z-01 Trabalho de Campo IV 
 

NÍVEL V 
1532A-04 Geografia dos Territórios  
 Análise dos contrastes presentes nos espaços regionais e a inserção dos mesmos no contexto 
mundial. Interrelação entre as paisagens naturais, a dinâmica populacional e os aspectos 
socioeconômicos.  
1426J-04 Didática 
Estudo dos pressupostos filosóficos e históricos da Didática, da relação professor-aluno e do 
planejamento e elementos do ensino em uma visão crítica sobre o processo educativo, numa 
abordagem construtivista e interdisciplinar, fundamentada no paradigma da complexidade. 
1531F-04 Geografia das Águas Oceânicas 
Compreende o entendimento da dinâmica marinha nos seus eventos físicos, químicos e biológicos para 
que se estabeleçam relações com os comportamentos das organizações humanas e com os 
acontecimentos naturais da Terra.  
15391-02 - Estágio Supervisionado I (100H) 
Atividades relacionadas à preparação do estágio docente tais como: visitas às escolas de Ensino 
Fundamental. Observações de aulas no Ensino Fundamental; atividades relacionadas ao registro e 
acompanhamento de alunos e professores; construção de materiais didáticos para o Ensino 
Fundamental; preparação de avaliações. Elaboração de planos de aulas. Análise dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e de propostas de ensino. 
15372-02 Iniciação à Pesquisa Geográfica 
Compreende o fornecimento de instrumentos teóricos, metodológicos e práticos para análise espacial. 
Busca-se entender o Espaço Geográfico como categoria de análise e produção socioeconômica para 
aplicar nas produções de pesquisa acadêmica. 
15389-04 - Sensoriamento Remoto 
Busca a fundamentação teórica do sensoriamento remoto, a interpretação de produtos obtidos pela 
teledetecção aplicada à ciência geográfica. Visa aplicar na prática o processamento e o tratamento de 
imagens digitais. 
1532C-04 Projeto Experimental em Geografia I (55H) 
Compreende a relação teoria e prática em estudos ambientais e suas peculiaridades através do uso 
das novas tecnologias informacionais. 
11521-04 Humanismo e Cultura Religiosa 
Estudo do fenômeno religioso em geral, abordado de modo antropológico-cultural. A religião como 
dimensão integrante da vida humana. Descrição das grandes religiões mundiais e as confissões no 
Brasil. Introdução histórica e literária à principal corrente religiosa no mundo ocidental, a tradição 
bíblica. Estudo de Jesus Cristo no seu tempo. A Igreja de Jesus Cristo na história e hoje; a prática da 
fé cristã no culto; a moral cristã. Motivação para ações comunitárias, como engajamento conseqüente 
de uma consciência social e da fé cristã. 
1532D-01 Trabalho Campo V 
 

NÍVEL VI 
1532F-04  Geografia dos Territórios – Estudo de Caso 
 Estudo e análise de casos envolvendo o ambiente e suas correlações políticas, econômicas, sociais e 
culturais em diferentes contextos territoriais ao longo do tempo. 
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1532E-04 Geografia do Brasil 
Compreende a análise do espaço natural do Brasil e das organizações sócio-econômicas que (re) 
organizam esse espaço. Busca-se o estudo que explica os diferentes contextos ambientais 
compreendidos no país e nas relações com o mundo.  
1532G-04 Metodologia da Pesquisa Geográfica 
Metodologia científica voltada para o espaço geográfico e a dimensão temporal, forma, processo, 
estrutura e função no método da Geografia. 
15393-02 Estágio Supervisionado II (100H) 
Atividades relacionadas à preparação do estágio docente tais como: visitas às escolas de Ensino 
Médio. Observações de aulas no Ensino Médio; atividades relacionadas ao registro e acompanhamento 
de alunos e professores; construção de materiais didáticos para o Ensino Médio; aplicação de 
materiais em práticas no Ensino Médio; preparação de avaliações. Elaboração de planos de aulas. 
Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais e de propostas de ensino. 
1532J-02 Projeto Experimental em Geografia II (55H) 
Compreende a relação teoria e prática, em trabalhos de campo através do uso de tecnologia 
informacionais aplicadas em contextos socioambientais. 
15390-04 Cidade e Organização Territorial 
Compreender a organização dos espaços intra-urbanos, diante do poder político e simbólico que 
representa o território urbano e suas linhas de abrangência no contexto das complexidades 
organizacionais. 
1532H-04 Sistema de Informações Geográficas  
Conceitua e relaciona as funções de um SIG com as respectivas interoperabilidades de dados 
geográficos georreferenciados. Estuda a Modelagem Digital do Terreno e derivados, bem como a 
aquisição, armazenamento e estruturação de banco de dados, permitindo o apoio à tomada de 
decisão. 
1532K-01 Trabalho de Campo VI 
 

NÍVEL VII 
1216 C-04 – Língua Brasileira de Sinais 
Estudo teórico e prático dos aspectos de aquisição e desenvolvimento da Libras e 
análise dos fatores sócio-culturais da comunidade surda. 
153 2L-04 Geografia Regional do Brasil 
 Análise das divisões regionais do território brasileiro.  Estudo da população brasileira e suas 
características, considerando a urbanização, os aspectos econômicos e a inserção do país no mundo 
globalizado. 
15396-04 Prática e Pesquisa de Campo I (100H) 
Orientação e acompanhamento do acadêmico na elaboração e prática de seu projeto de conclusão de 
curso. 
15394-04 Estágio Supervisionado de Geografia do Ens. Fundamental (100H) 
Compreende a preparação teórica e epistemológica para exercer as atividades escolares do Ensino 
Fundamental por meio do Estágio Supervisionado - observação, assessoria e regência de classe.  
15398-04 Geografia Ambiental 
Estudo da emergência do paradigma ambiental. Identificação de posicionamentos epistemológicos no 
campo ambiental. Reflexão sobre ecologia e desenvolvimento sustentável. 
1532M-04 Geografia e Planejamento Urbano Ambiental  
Estudo das interações cidade/ambiente como um processo irreversível e gerador de mudanças em 
territórios próximos e distantes, na busca da qualidade de vida. 
1532N-01 Trabalho de Campo VII 
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NÍVEL VIII 
1501 A- 04 – Ética e Cidadania 
Abordagem de problemas e conceitos filosóficos relacionados à moralidade e ao exercício da cidadania. 
Introdução aos principais temas e problemas de Ética, presentes na História da Filosofia. Reflexão 
filosófica sobre o ideal democrático, a cidadania e os direitos humanos. 
15395-04 – Estágio Supervisionado de Geografia do Ensino Médio (100H) 
Busca-se propiciar conhecimentos da realidade escolar do Ensino Médio por meio do Estágio 
Supervisionado - observação, assessoria e regência de classe - possibilitando uma articulação entre 
teoria e prática. 
15388-04 Geopolítica 
Estudo do conceito de Geopolítica, das relações entre Geopolítica e Geografia Política e entre 
Geopolítica e Imperialismo. Análise das novas Geopolíticas e da Geopolítica regional: Brasil, América 
Latina, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Compreensão da (re)regionalização geopolítica 
contemporânea e a formação dos mega-blocos. 
15399-04 Geografia do Rio Grande do Sul 
Caracterização da ocupação do espaço gaúcho, relacionando as bases físicas com o processo histórico 
e as implicações daí decorrentes. Estudo e análise da organização econômica e populacional e seus 
efeitos no território rio-grandense. 
1532P-02 Prática e Pesquisa de Campo II(60h) 
Acompanhar a construção da autonomia do discente no desenvolvimento do primeiro trabalho de 
pesquisa.  
1532R-04 Monitoramento Espaço Ambiental 
Aplicação de ferramentas tecnológicas para diagnóstico, prevenção de risco, monitoramento e 
recuperação de áreas degradadas a partir de análise de possíveis impactos ambientais em uma base 
territorial determinada. 
1532S-01 Trabalho de Campo VIII 
 

 
 
 


